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1. INLEIDING  EN  PROBLEEMSTELLING 
 

 

1.1. Financiële verschillen en sportief evenwicht 

Voetbal is de grootste sport ter wereld. Zeker ten tijde van een wereldkampioenschap is het moeilijk 

iemand te vinden die niet weet hoe het er met het nationale team voorstaat. Door de enorme belang-

stelling voor de sport is het voetbal ook van zeer groot financieel en economisch belang. Het feit dat 

er astronomische bedragen worden betaald aan transfersommen, salarissen, sponsorcontracten en 

uitzendrechten in het betaald voetbal is alom bekend. Het grote geld biedt de mogelijkheid voor clubs 

om zich sportief te versterken door het aantrekken van de beste spelers en het betalen van de hoog-

ste salarissen. Dit verschijnsel is uitvoerig aan de orde geweest in het bekende Bosman-arrest van het 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1995.1 

 

Deze wisselwerking tussen geld en prestaties is soms spectaculair (zie het kooplustige Manchester 

City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Barcelona), maar is ook een bron van spanning en groeien-

de ongelijkheid. Het zijn namelijk juist de grote buitenlandse clubs die ook nog eens financieel gewel-

dig boven hun stand leven. Clubs zoals bijvoorbeeld Barcelona, Real Madrid en Manchester United 

torsen een exorbitante schuldenlast van honderden miljoenen euro’s met zich mee.2 Het curieuze is 

dat deze drie clubs bovenaan een belangrijke lijst staan van valuation van voetbalclubs met aanzien-

lijke inkomsten en operationele resultaten.3 In andere bedrijfstakken zouden deze gegevens niet met 

elkaar corresponderen. 

 

In de traditioneel rijke voetballanden Engeland, Spanje en Italië begint de situatie zo langzamerhand 

nijpend te worden. Onder meer de stakingen in verband met de niet uitbetaalde salarissen bij de start 

van het seizoen 2011/2012 in Spanje en Italië illustreerden de ernst van de situatie aldaar.4 Sindsdien 

zijn geen substantiële verbeteringen opgetreden. Bij sommige clubs wordt de situatie gecamoufleerd 

door gefortuneerde eigenaren die veel eigen geld in hun club steken, maar het gros van de clubs heeft 

te kampen met verliezen, dalende begrotingen en liquiditeitsproblemen. 

 

De financiële verschillen verstoren het sportieve evenwicht dat wordt bepaald door talent, opleiding, 

toeval en geluk. Het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties acht de Europese rechter, in 

                                                      
1
  HvJEG 15 december 1995, zaak C-415/93, Jur. 1995, blz. I-04921. De naam van het college is tegenwoordig ‘Hof van 

Justitie van de Europese Unie’.  
2
  Zie de volgende webpagina’s:  

http://www.totalbarca.com/2013/news/about-the-money-fc-barcelona-financial-review-30-june-2013/#more-138426  
http://www.ft.com/cms/s/0/fe766294-16fc-11e3-bced-00144feabdc0.html#axzz312Wq4Ttm 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6c5d6c18-c44a-11e2-bc94-00144feab7de.html#axzz312Wq4Ttm 

3
  De lijst is te vinden op http://www.forbes.com/soccer-valuations/list/  

4
  Ter illustratie Italië: http://edition.cnn.com/2011/09/05/sport/football/football-serie-a-strike/ 

Ter illustratie Spanje: http://edition.cnn.com/2011/SPORT/football/08/25/football.spain.strike.italy/  

http://www.totalbarca.com/2013/news/about-the-money-fc-barcelona-financial-review-30-june-2013/#more-138426
http://www.ft.com/cms/s/0/fe766294-16fc-11e3-bced-00144feabdc0.html#axzz312Wq4Ttm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6c5d6c18-c44a-11e2-bc94-00144feab7de.html#axzz312Wq4Ttm
http://www.forbes.com/soccer-valuations/list/
http://edition.cnn.com/2011/09/05/sport/football/football-serie-a-strike/
http://edition.cnn.com/2011/SPORT/football/08/25/football.spain.strike.italy/
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het Bosman-arrest, van groot belang in de sport, hetgeen blijkt uit het feit dat de rechter dit belang 

aanmerkt als een mogelijke rechtvaardigingsgrond voor regels in de sport die een inbreuk vormen op 

het Europese recht.5 Zie verder § 1.2 hierna. Door een verstoord evenwicht worden een paar grote, 

welvarende clubs door hun succes steeds rijker en daardoor nog succesvoller en worden andere, klei-

nere clubs door gebrek aan succes steeds minder draagkrachtig en soms zelfs in het in hun voortbe-

staan bedreigd.  

 

De financiële verschillen verstoren zoals gezegd het sportieve evenwicht dat wordt bepaald door  

talent, opleiding en geluk. De spanning tussen de economische en de sportieve betekenis van het 

voetbal is de afgelopen jaren flink opgelopen. In grote landen met een navenant grote afzetmarkt zijn 

voetbalbedrijven met een gigantische omzet ontstaan, terwijl in die landen de verschillen met de mid-

delgrote en kleinere clubs almaar groter is geworden naarmate de concurrentie op economisch terrein 

sterker werd. De spanning met de sportieve betekenis van de sport wordt treffend geïllustreerd door 

de situatie in Nederland, waar het nationale team begin september 2011 bovenaan de wereldranglijst 

stond, terwijl de competitie van clubteams internationaal onbeduidend moest − en nog steeds moet − 

worden genoemd.6 Het is bijvoorbeeld alweer negentien jaar geleden dat een Nederlandse club zich 

de beste van Europa mocht noemen. 

 

De beïnvloeding van de sportieve krachtmeting door de economische realiteit wordt niet alleen door 

het verschil in afzetmarkt bepaald.7 Een belangrijke sociaaleconomische factor die het doorkruisen van 

de sportieve krachtsverhoudingen mede veroorzaakt, is de wijze waarop de clubs omgaan met hun 

financiële en budgettaire mogelijkheden. De oneerlijke concurrentie binnen Europa werd en wordt 

tevens in de hand gewerkt doordat sommige nationale voetbalbonden, zoals de Koninklijke Neder-

landse Voetbalbond (hierna: KNVB), strenger zijn in het opleggen en in het handhaven van regels 

omtrent begrotingsdiscipline dan andere bonden. 

 

In internationaal verband zijn er door de  Europese voetbalbond Union des Associations Européennes 

de Football, Engelse naam Union of European Football Associations (UEFA) schoorvoetend initiatieven 

genomen om de scherpste kantjes van deze financiële misstanden en de daaruit voortvloeiende 

oneerlijke concurrentie af te slijpen met het starten van reguleringsprogramma’s zoals Financial Fair 

Play, waarin straffen als geldboetes, puntenaftrek en uitsluiting van Europese clubtoernooien zijn 

                                                      
5
  De overwegingen 92-104 in het arrest en onderdeel B-IV-3-c-ee van de conclusie van de A-G.  

6
  Voor de huidige wereldranglijst zie http://www.fifa.com/worldranking/   

7
  Voor een voorbeeld van de verschillen tussen landen op de markt van televisiegelden zie 

http://nieuws.vtm.be/sport/76235-wat-brengt-voetbal-op-tv-elders-op  

http://www.fifa.com/worldranking/
http://nieuws.vtm.be/sport/76235-wat-brengt-voetbal-op-tv-elders-op
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opgenomen.8 De ratio achter de regels van financial fair play is om de financiële situatie van profclubs 

in Europa te verbeteren en zorg te dragen voor eerlijkere en duurzame Europese voetbalcompetities.9  

 

De Nederlandse verhoudingen zijn de afgelopen decennia sterk beïnvloed door ontwikkelingen in het 

internationale voetbal. Er zijn namelijk structurele verschillen ontstaan tussen clubs die regelmatig  

Europees voetbal spelen (en daar veel mee verdienen10), de clubs die meedraaien in de middenmoot 

van de eredivisie en, ten slotte, de clubs die aan de onderkant van de eredivisie spelen. De clubs die 

structureel in de eredivisie spelen, maar niet bovenin, zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van  

positieve resultaten op de transfermarkt. Die transfermarkt is de laatste jaren echter een stuk minder 

lucratief geworden. Omdat deze clubs hun financiële beleid meestal niet aangepast hebben aan de 

voor Nederland negatieve ontwikkelingen op deze markt − minder spelers vertrekken voor grote 

bedragen naar de top van de eredivisie of naar het buitenland − wordt de kloof tussen deze categorie 

en de Nederlandse topclubs alleen maar groter en ontstaan er in toenemende mate problemen.11 De 

clubs aan de onderkant lopen de kans in een minder jaar te degraderen naar de eerste divisie. Door-

dat het inkomensverschil tussen beide divisies de afgelopen jaren alleen maar is vergroot, is de finan-

ciële impact van degradatie eveneens veel groter dan voorheen. De continuïteit van een club kan 

onder druk komen te staan bij gebrek aan financiële buffers. 

 

 

1.2. Het sportieve evenwicht in het Bosman-arrest 

In het Bosman-arrest draait het om de vraag of het vroegere transferstelsel werd gerechtvaardigd 

door zijn doelstelling om een evenwicht tussen de clubs te handhaven door veiligstelling van een 

zekere gelijkheid van kansen en van de onzekerheid van de resultaten en door zijn doelstelling om de 

opleiding en de indienstneming van jonge spelers aan te moedigen.12 Dit transferstelsel bestond uit 

een samenstel van verenigingsrechtelijke regels die in het kort erop neer kwamen dat de nieuwe club 

aan de oude club een vergoeding moest betalen voor de vertrekkende speler. Het Hof van Justitie oor-

deelde in navolging van advocaat-generaal Lenz dat het transferstelsel een belemmering inhield op de 

vrijheid van personenverkeer.13 Deze vrijheid is het recht van onderdanen van lid-staten van de Euro-

pese Unie om zich in andere lidstaten te vestigen om daar arbeid te verrichten (art. 49 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De verplichting van de nieuwe club 

                                                      
8
  Dit reglement is getiteld ‘UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations‘. 

9
  Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, § 3.11.2 op p. 31. Dit handboek is een uitgave van KNVB Expertise, 

een gezamenlijk initiatief van de sectie betaald voetbal van de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de 
FBO.  

10
  Via prijzengeld, televisierechten, bonussen, recettes en dergelijke.  

11
  Rapport Werkgroep Structurele verbetering financiële positie betaaldvoetbalorganisaties, p. 7-9. De werkgroep o.l.v. prof. 

dr. W.A.F.G. Vermeend heeft de resultaten gepresenteerd in het eindrapport op 26 april 2010.   
12

  Buiten beschouwing blijft het andere geschilpunt in het arrest of nationale voetbalbonden beperkingen kunnen stellen 
aan het aantal onderdanen van andere lidstaten dat een club in zijn elftal opstelt.  

13
  Zie noot 5 hiervoor op p. 5.  
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om een transfersom te betalen, was een belemmering. Vervolgens kwam aan de orde of deze belem-

mering gerechtvaardigd werd doordat de transferregels een rechtmatig, met het EG-Verdrag verenig-

baar doel nastreven en dwingend zijn om redenen van algemeen belang. 

 

Het Hof van Justitie erkende, gezien het grote maatschappelijke belang van de sport en inzonderheid 

van het voetbal in de Gemeenschap, als rechtmatige doelstellingen de handhaving van een evenwicht 

tussen de clubs door een zekere gelijkheid van kansen en de aanmoediging van de indienstneming en 

opleiding van jonge spelers rechtmatige doelstellingen zijn (punt 106).14 Het acht echter het transfer-

stelsel geen geschikt middel voor die rechtmatige doelstellingen. De transferregels beletten niet, zegt 

het Hof, dat de rijkste clubs de beste spelers in dienst nemen, noch dat de beschikbare geldmiddelen 

een beslissend element zijn in de sportcompetitie en het evenwicht tussen de clubs daardoor aanzien-

lijk wordt verstoord.15 Verder acht het Hof het transferstelsel vanwege onzekerheid en toeval geen 

beslissende stimulans om nieuw talent te zoeken en op te leiden en jonge spelers in dienst te nemen 

en het Hof acht het ook geen geschikt middel om dat te financieren. Advocaat-generaal Lenz heeft 

uitvoerige beschouwing 

en gewijd aan de ongeschiktheid van het transferstelsel voor de aangevoerde doelstellingen.16 De A-G 

zag een onderlinge verdeling van een deel van de inkomsten van de clubs als het belangrijkste alter-

natief.  

 

 

1.3. Overheidssteun 

Hoewel de bedrijfstak financieel allerminst gezond is, belanden clubs slechts sporadisch in surseance 

van betaling en al helemaal weinig in staat van faillissement. Dat is ongetwijfeld het gevolg van ver-

houdingsgewijs veel financiële steun van lagere overheden. De financiële toestand van de clubs is in 

het algemeen sterk verslechterd en de bereidheid van private partijen om te financieren is sterk afge-

nomen. Bolhaar zegt daarover: 17   

 

“Verschillende betaald voetbalclubs hebben schoon schip moeten maken om een faillis-
sement te voorkomen, terwijl voor andere een faillissement onafwendbaar is gebleken. 
Die financiële instabiliteit heeft geleid tot een toenemend wantrouwen onder private 
investeerders ten aanzien van de betaald voetbalsector. Waar private marktpartijen de 
afgelopen decennia veelvuldig investeerden in, of leningen aangingen met, betaald 
voetbalclubs, is die bereidheid tegenwoordig sterk afgenomen.”  
 

                                                      
14

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de opvolgende instantie van het HvJEG, herhaalt dit in het arrest 
Olivier Bernard (HvJ 16 maart 2010, zaak C-325/08, punt 39, met verwijzing naar het arrest Bosman, overweging 106).  

15
  Overweging 107.  

16
  Onderdeel B-IV-3-c-ff  van zijn conclusie. 

17
  Bolhaar 2013, p.2.  
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Regelmatig benaderen voetbalclubs gemeenten met het verzoek om bij te springen. Steeds moet wor-

den beoordeeld of die steun in overeenstemming is met het verbod van staatssteun in het Europese 

mededingingsrecht.18 Art. 107 van het EU-Verdrag verklaart onverenigbaar met de interne markt 

steunmaatregelen van de staten (of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd) die de mede-

dinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen 

te vervalsen, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.  

 

Steyger schrijft over financiering van infrastructuur door overheden in Europeesrechtelijk perspectief 

ten aanzien van onrechtmatige staatssteun.19 Daarbij gebruikt ze het voorbeeld van een gemeente die 

een subsidie verstrekt aan een profvoetbalclub voor de realisatie van een nieuw stadion, dat in een 

hypothetisch geval door amateurclubs en andere sportverenigingen gebruikt wordt en voor het hou-

den van popconcerten en andere evenementen die toegankelijk zijn voor een breder publiek dan  

alleen voetballiefhebbers. Het gaat om het probleem dat zou kunnen ontstaan als overheden gaan 

“concurreren met ondernemingen die de activiteiten op de markt zouden willen verrichten”.  

 

Daartegenover concludeert Olfers dat er geen Europese gemeenschappelijke sportmarkt bestaat.20 

Met de economische en sociaal-maatschappelijke context op nationaal en lokaal niveau zou volgens 

Olfers meer rekening gehouden moeten worden en de democratische legitimiteit zou zwaarder die-

nen te wegen dan eventuele mededingingsrechtelijke effecten op de nationale markt, laat staan op de 

gemeenschappelijke Europese markt.  

 

Hoe het ook zij, sportclubs krijgen regelmatig financiële steun van gemeenten, maar die steun staat op 

gespannen voet met de staatssteunregels. De Europese Commissie is recent een onderzoek begonnen 

naar de geoorloofdheid van maatregelen van vijf Nederlandse gemeenten ten behoeve van de lokale 

profvoetbalclubs.21 Nu de Europese Commissie zich actief met dit dossier bemoeit en in het bijzonder 

Nederlandse clubs in de belangstelling staan, zou het niet verbazen als gemeenten hier huiverig tegen-

over stonden.  Dat zou weer van invloed kunnen zijn op de financiële toestand van de clubs, die in 

eventueel zwaar weer geen geslaagd beroep zouden kunnen doen bij de gemeenten, met als mogelijk 

gevolg dat redding door overheidsmiddelen in de toekomst niet of bijna niet meer mogelijk is en er 

faillissementen zullen volgen. 

 

 

                                                      
18

  Dit verbod is opgenomen in art. 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).   
19

  Steyger 2010. 
20

  Olfers 2003, p. 717 e.v., in het bijzonder de conclusie op p. 726. 
21

  Zie het persbericht op http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-192_nl.htm. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-192_nl.htm
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1.4. Insolventierecht en probleemstelling 

Opmerkelijk bij dit alles is de spaarzame aandacht voor het insolventierecht in het voetbal. Dat wekt 

te meer verbazing, gelet op de financiële kwetsbaarheid van veel clubs en het belang dat het voetbal 

in onze samenleving vertegenwoordigt. De toekomst van veel clubs uit het betaald voetbal in Neder-

land staat intussen onder druk als gevolg van de financiële moeilijkheden. En het betaald voetbal in 

Nederland kende de afgelopen jaren al de faillissementen van Haarlem, RBC, AGOVV en Veendam. In 

een verder verleden gingen Xerxes/DHC, FC Vlaardingen, SC Amersfoort, PEC Zwolle ’82 (verdergegaan 

als FC Zwolle), FC Wageningen en VC Vlissingen failliet. 

 

Een van de gevolgen van het kunstmatig gerekte leven van de clubs en daarmee de weinige praktijkge-

vallen, is de geringe aandacht voor de impact van de insolventieregels op het betaald voetbal doordat 

er maar weinig clubs ‘omvallen’. Het betaald voetbal bevindt zich echter niet in een juridisch en eco-

nomisch vacuüm: een betaaldvoetbalorganisatie (hierna ook: bvo) wordt door het recht als ieder  

ander rechtsobject behandeld en kan zich dus ook niet onttrekken aan de insolventiewetgeving. 

 

In deze scriptie wordt de relatie behandeld tussen het insolventierecht en de bvo in Nederland, waar-

bij wordt ingegaan op het licentiesysteem zoals ontwikkeld door de KNVB. De centrale vraag in deze 

scriptie luidt: hoe verhoudt de club in het betaald voetbal zich tot het insolventierecht? Kunnen bvo’s 

een bijzondere positie claimen binnen het insolventierecht, bijvoorbeeld op grond van voor de sport 

specifieke criteria, zoals het streven naar een zo gelijk mogelijke  krachtmeting en het streven naar 

een evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties?  

 

Dit streven ligt ten grondslag aan het – in hoofdstuk 4 hierna te behandelen − licentiesysteem, maar 

dit systeem heeft blijkbaar de faillissementen van Haarlem, AGOVV en Veendam gedurende een 

lopend competitieseizoen niet kunnen voorkomen.  

 

Het  Nederlandse insolventierecht wordt besproken voor zover van belang,  maar niet eerder dan  

nadat de structuur en de regels van het betaald voetbal zijn beschouwd. Achtereenvolgens komen aan 

de orde: 

 

 schets van de financiële problemen van het betaald voetbal in Nederland; 

 beschrijving in vogelvlucht van de structuur van het betaald voetbal in Nederland; 

 de rechtsfiguur van de surseance van betaling; 

 de impact en invloed van surseance van betaling en faillissement op een voetbalbedrijf; 

 praktijkvoorbeelden (SC Veendam, HFC Haarlem, RBC Roosendaal, AGOVV, Vitesse, AZ, 

FC Twente);  

 de rechtsfiguur van faillissement; en 

 een conclusie. 
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2. DE  FINANCIËLE  SITUATIE  VAN  BETAALDVOETBALCLUBS IN  NEDERLAND  

 

2.1. De bedrijfstak betaald voetbal in Nederland 

De Werkgroep Structurele verbetering financiële positie betaaldvoetbalorganisaties (hierna: De Werk-

groep) heeft de bedrijfstak betaald voetbal enkele jaren geleden tegen het licht gehouden. De werk-

groep heeft het probleem van de ongezonde situatie bij veel bvo’s geanalyseerd en geconstateerd dat 

er sprake is van “aanzienlijke en structurele tekorten” en dat de KNVB en de clubs het eens zijn “over 

de dringende noodzaak de financiële positie van de bvo’s structureel te verbeteren”. De problemen 

hebben zowel betrekking op de inkomsten- als op de uitgavenkant. De inkomsten uit sponsoring en 

transfers zijn gedaald en bij de uitgaven is het aandeel van de salariskosten in relatie tot de omzet zo 

substantieel dat voortbestaan zelfs in gevaar komt.22 Een van de verklaringen die de werkgroep hier-

voor geeft, is dat voetbalbedrijven een sterk motief hebben om meer geld uit te geven dan de concur-

rent, met name aan salarissen voor contractspelers. De zogenaamde ‘personeelskostenratio’ is het 

percentage dat uitdrukt welk deel van de netto-omzet gebruikt wordt door een bvo voor het voldoen 

van de totale loonkosten. Deze ratio lag gemiddeld in de eredivisie enkele jaren geleden onder de 

60%, maar is sindsdien gestegen naar bijna 70%. Het gemiddelde in de eerste divisie was in het 

seizoen 2008/2009 zelfs 77%.23 In seizoenen 2011/2012 en 2012/2013 lag de personeelskostenratio 

op 60%. De werkgroep stelt dat volgens algemeen geaccepteerde normen: 

 

 een percentage van onder de 60 - 65% veilig is; 

 een percentage daarboven potentieel risicovol is; en  

 een percentage boven de 80% structureel financieel ongezond is.24 

 

Daarnaast lopen de transferresultaten van veel clubs terug, iets waar veel eredivisieclubs van afhanke-

lijk zijn en dat nu tot problemen leidt. Het netto-transferresultaat voor Nederlandse bvo’s is namelijk 

aanzienlijk verminderd, maar in veel gevallen zijn de kostenniveaus nog afgestemd op de gunstige 

transfermarkt van een aantal seizoenen geleden. De werkgroep stelt vast dat hier bijstelling noodzake-

lijk is. De traditionele netto-opbrengst van aan- en verkopen van spelers is omgeslagen in een netto-

kostenpost. Samen met de negatieve bedrijfsresultaten heeft dit geleid tot een fors negatief netto- 

resultaat van de eredivisie.25 Het bedrijfsresultaat wordt berekend door de netto-omzet te verminde-

ren met de bedrijfslasten. Het bedrijfsresultaat houdt geen rekening met incidentele baten en lasten, 

ook het resultaat vergoedingssommen en afschrijvingen op spelers (transfers) worden hier niet in 

                                                      
22

  Rapport Werkgroep Structurele verbetering financiële positie betaaldvoetbalorganisaties, p. 3.  
23

  KNVB Expertise, Financieel Benchmarkrapport 2008/ ’09.  
24

  Rapport Werkgroep Structurele verbetering financiële positie betaaldvoetbalorganisaties, p. 10-12.  
25

  Rapport Werkgroep Structurele verbetering financiële positie betaaldvoetbalorganisaties, p. 8-9.  
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meegenomen. Het resultaat vergoedingssommen is de ontvangen netto-opbrengst bij vertrek van een 

speler minus de nog resterende boekwaarde van de betreffende speler. Dit resultaat wordt gezien als 

een incidentele bate en maakt daarom geen deel uit van het bedrijfsresultaat.26  Het bedrijfsresultaat 

wordt gezien als een van de belangrijkste graadmeters voor financiële gezondheid van een club. Het 

bedrijfsresultaat van seizoen 2008/2009 tot en met seizoen 2012/2013 was achtereenvolgens in 

euro’s: -32.654.000/ -48.088.000/ -35.008.000/ -15.149.000 en -18.623.000. Voor de eerste divisie 

was dit: -13.193.000/ -10.699.000/ -5.910.000/ -4.298.000 en -6.557.000.27 In seizoen 2012/2013 

bedroeg de totale omzet in de eredivisie ruim 451 miljoen28 en de bedrijfslasten waren ruim 470 mil-

joen. Deze stijging in de lasten van 4,7% ten opzichte van het seizoen daarvoor werd voor ongeveer de 

helft veroorzaakt door de toegenomen personeelskosten.29 

Overigens steeg het resultaat vergoedingssommen in seizoen 2012/2013 in de eredivisie met 17% 

naar bijna 99 miljoen euro; in de eerste divisie was er een daling van ongeveer 27% naar 2,7 miljoen 

euro. In de eredivisie steeg het resultaat vergoedingssommen voor het derde seizoen op rij.30 Het 

resultaat vergoedingssommen geeft een indicatie van de invloed van de transfermarkt op de finan-

ciële huishouding van Nederlandse clubs. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de 

afschrijvingen die clubs doen op hun aangekochte spelers. De totale eredivisie boekte over het seizoen 

2012/2013 een positief resultaat vergoedingssommen en afschrijvingen van ruim 41 miljoen euro, een 

grote stijging ten opzichte van het seizoen daarvoor. In de eerste divisie daalde het saldo resultaat ver-

goedingssommen van ongeveer 3 miljoen euro naar ruim 1,8 miljoen in seizoen 2012/2013.31  

  

2.2. Nederland exportland 

Nederland is in Europa befaamd als exportland van voetbaltalent. Onlangs werd bekend dat volgens 

een studie van Football Observatory, een onderzoeksgroep van het Centre International d’Etude du 

Sport (CIES) de jeugdopleidingen van Ajax en Feyenoord in de top-tien staan voor wat betreft het aan-

tal spelers uit de opleiding dat momenteel actief is op het hoogste niveau.32 Ontwikkelingen op de 

transfermarkt hebben een relatief grote invloed op de financiële huishouding van de Nederlandse 

clubs. Het nettoresultaat van 2009/2010 werd bijvoorbeeld voor een groot deel bepaald door de inge-

storte transfermarkt. Het effect van de Europese neergaande trend van resultaten uit hoofde van ver-

goedingssommen was duidelijk waarneembaar bij de eredivisieclubs. Over seizoen 2009/2010 nam 

                                                      
26

  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 12.  
27

  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 3.  
28

  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 5.  
29

  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 9.  
30

  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 12.  
31

  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 13.  
32

  Website van persbureau Bloomberg:  
http://www.bloomberg.com/news/2014-01-21/ajax-s-soccer-academy-beats-barcelona-as-club-training-dwindles.html. 
En de website van het CIES: http://www.cies.ch/home/.  

http://www.bloomberg.com/news/2014-01-21/ajax-s-soccer-academy-beats-barcelona-as-club-training-dwindles.html
http://www.cies.ch/home/
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het resultaat vergoedingssommen (de ontvangen netto-opbrengst van een speler minus de nog reste-

rende boekwaarde van de betreffende speler33) ten opzichte van seizoen 2008/2009 al met een derde 

af tot ruim 66 miljoen euro. Dit bedrag is in het seizoen 2010/2011 nog verder gedaald tot een totaal 

van bijna 61 miljoen euro. Als het resultaat vergoedingssommen wordt afgezet tegen de afschrijvin-

gen, dan blijkt dat de eredivisie een verlies heeft geleden van ruim 14 miljoen euro op de transfer-

markt. Dit was een kwart van het negatieve nettoresultaat.34 De clubs uit de eerste divisie ondervin-

den in de regel minder last van de stagnerende internationale transfermarkt. Het positieve resultaat 

vergoedingssommen droeg in grote mate bij aan het positieve nettoresultaat van de eerste divisie van 

een kleine 6 miljoen in seizoen 2010/2011.35 De eredivisieclubs deden goede zaken op de transfer-

markt in de seizoenen 2011/2012 en 2012/2013 en het resultaat vergoedingssommen steeg naar bijna 

99 miljoen euro.36 Of dit een bestendige, nieuwe trend is, zal moeten worden afgewacht. Het kan met 

de verkoop van enkele exceptionele talenten te maken hebben, maar wellicht blijken de vruchten van 

de verschillende jeugdopleidingen structureel een lucratief exportproduct in de komende jaren. 

 

 

2.3. Spelerssalarissen 

De personeelskosten vormen het leeuwendeel van de totale bedrijfslasten van een bvo.37 Het grootste 

deel van de personeelskosten wordt weer gevormd door de salarissen van contractspelers. In het sei-

zoen 2009/2010 stegen de salariskosten van de contractspelers in de eredivisie met 11%, terwijl de 

netto-omzet daalde met 2%.38  Deze kosten lagen destijds op ruim 143 miljoen euro, maar zijn sinds-

dien gedaald naar ongeveer 127 miljoen euro. In de eerste divisie is een daling waar te nemen van 

740.000 euro gemiddeld per club naar 691.000 euro in 2012/2013. Zoals gezegd is een veel gebruikte 

maat voor het meten en vergelijken van de impact van personeelskosten op een bvo de personeels-

kostenratio; het totaal aan personeelskosten gedeeld door de netto omzet. In het seizoen 2010/2011 

bedroeg deze ratio in beide divisies van het betaald voetbal gemiddeld 63%, een daling van 6% ten  

opzichte van seizoen 2009/2010. De UEFA geeft in systeem van financial fair play als richtlijn een per-

centage van 70.39 De licentiecommissie van de KNVB, waarover hieronder meer, geeft bij de beoorde-

ling van de jaarcijfers de meeste punten aan bvo’s die onder de 60% blijven.40 In de eredivisie lag de 

personeelskostenratio van alle bvo’s tezamen in 2011/2012 en 2012/2013 op 60%. De stijging van per-

soneelskosten en omzet liepen hand in hand.41 De gemiddelde personeelskostenratio was in 

                                                      
33

  Clubs activeren de uitgaven met betrekking tot het contracteren van spelers en schrijven deze lineair af over de looptijd 
van het spelerscontract. KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2010/2011, p. 30.  

34
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2010/2011, p. 30-31.  

35
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2010/2011, p. 31.  

36
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 12.  

37
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2010/2011, p. 26.  

38
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2009/2010 deel 1, p. 32.  

39
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2009/2010 deel 1, p. 31.  

40
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2010/2011, p. 26.  

41
  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2012/2013, p. 10.  
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2009/2010 zowel in de eredivisie als in de eerste divisie 69%.42 In 2008/2009 was de personeelskos-

tenratio in de eredivisie 63,7%; een toename van 5% t.o.v. 2007/2008. In de eerste divisie 77%, ook 

een toename van 5% t.o.v. 2007/2008.43 Deze problematiek van dalende omzet, stijgende uitgaven 

aan spelerssalarissen en de personeelskostenratio is ook behandeld door De Werkgroep.44 

 

 

2.4. Internationale financieel-economische toestand 

De financieel-economische conditie van de bedrijfstak betaald voetbal staat niet op zichzelf, maar 

wordt uiteraard in belangrijke mate beïnvloed door de toestand van de nationale en internationale 

economie. De Werkgroep voorspelt dat overheidsmaatregelen (bezuinigingen) die de economie er 

weer bovenop moeten helpen, niet alleen de publieke, maar ook de private sector zullen raken in de 

komende jaren, waardoor zowel sponsors en media als consumenten minder te besteden zullen heb-

ben aan het betaald voetbal.45 Hoe kritiek de situatie van het Nederlandse betaald voetbal dreigt te 

worden, blijkt misschien het beste uit een inkijk vanuit internationaal perspectief. 

 

Het gezamenlijke nettoverlies, inclusief alle omzetten en kosten, van de ongeveer 700 profclubs uit de 

hoogste competities van de 53 UEFA-landen bedroeg over het financiële jaar 2012 ongeveer 1,1 mil-

jard euro.46 Het verlies liep vier jaar achtereen op; deze trend stopte in 2012. Het verlies was over 

2009 1,2 miljard,47 over 2010 1,6 miljard48 en over 2011 1,7 miljard.49  

 

De personeelskostenratio was in 2010 64%, in 2011 en in 2012 65%. Waarbij moet worden aangete-

kend dat het percentage van de netto-omzet dat besteed wordt aan personeelskosten hoger is als 

men de netto-transferkosten opneemt in de berekeningen. De inkomsten stijgen minder hard dan de 

salariskosten bij veel clubs en de transfermarkt is voor de meerderheid een verliezersmarkt.  

 

De operating costs van alle clubs waren in 2012 14,2 miljard en daarbij kwam nog eens een miljard bij 

aan net transfer costs en non-operating costs.50 Daartegenover stond een totaal aan revenues van  

14,1 miljard.51  

                                                                                                                                                                        
 
42

  KNVB Expertise, Seizoen in cijfers 2009/2010 deel 1, p. 31.  
43

  Rapport Werkgroep Structurele verbetering financiële positie betaaldvoetbalorganisaties, p. 29-30.  
44

  De gemiddelde personeelskostenratio in het Europese voetbal in 2010 lag op 64%; een kleine daling ten opzichte van het 
vorige jaar na vier jaren van oplopende percentages. Bron: Club Licensing Benchmarking Report Financial Year ending 
2010. Benchmarking report - 10 key facts.  

45
  Rapport Werkgroep Structurele verbetering financiële positie betaaldvoetbalorganisaties, p. 10.  

46
  UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year ending 2012. Benchmarking report, p. 14.  

47
  UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year ending 2010. Benchmarking report – 10 key facts.  

48
  UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year ending 2010. Benchmarking report – 10 key facts.  

49
  UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year ending 2011. Benchmarking report, p. 13.  

50
  UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year ending 2012. Benchmarking report, p. 78.  

51
  UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year ending 2012. Benchmarking report, p. 12.  
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De situatie is dan ook onhoudbaar en vanaf seizoen 2013-2014 gelden de regels van de UEFA Club  

Licensing and Financial Fair Play Regulations in stappen. Dit UEFA-reglement beoogt het bereiken van 

financial fair play in clubcompetities van de UEFA en in het bijzonder:52 

 

a. verbetering van de economische en financiële mogelijkheden van de clubs door het vergroten   

van hun transparantie en geloofwaardigheid; 

b. het benadrukken van het belang van de bescherming van crediteuren en het punctueel nako-

men van verplichtingen door clubs met de spelers, de sociale en fiscale autoriteiten en ande-

ren; 

c. het introduceren van meer discipline en ratio in de financiën van clubs; 

d. het bemoedigen van clubs om te opereren op basis van hun eigen revenuen; 

e. het stimuleren van het verantwoordelijk doen van uitgaven voor het welzijn op lange termijn 

van het voetbal; en 

f. de bescherming van de levensvatbaarheid en duurzaamheid op lange termijn van het Euro-

pese clubvoetbal.  

 

Andere doelstellingen zijn het verminderen van druk op salarissen en transferbedragen en het tegen-

gaan van inflatoire effecten en het stimuleren van langetermijninvesteringen in jeugdopleiding en  

infrastructuur.53 

 

Een belangrijke regel is de Break Even Rule. Deze regel gaat ervan uit dat een bvo niet meer uitgeeft 

dan er omgezet wordt. De regel is erop gericht dat met eigen omzet wordt gehandeld en niet op basis 

van injecties van externe partijen of een eigenaar. Er is een lijst gemaakt van de voor deze regel rele-

vante uitgaven en inkomsten.54 

 

Het sanctiesysteem bestaat onder meer uit geldboetes, puntenaftrek en in het uiterste geval uitslui-

ting van deelname aan Europese clubcompetities als de Champions League of Europa League.55 De  

financiële regels hebben op termijn een toenemende invloed op het sportieve bestaansrecht van de 

clubs. Afgewacht moet worden of dit systeem van Financial Fair Play effect zal sorteren in de  

komende jaren en zo ja, of dit effect nog op tijd wordt bereikt. De regels gelden gedeeltelijk vanaf 

2013 en zullen in volle omgang vanaf 2016 gelden en zullen volgens de UEFA strikt gehandhaafd wor-

den. In juni 2014 zijn de eerst sancties opgelegd.56 

                                                                                                                                                                        
 
52

  UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2012, Article 2, paragraph 2.  
53

  Vgl. Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, § 3.11.2 op p. 31.  
54

  Vgl. Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, § 3.11.3 op p. 31.  
55

  Zie voor een uitleg van de UEFA van Financial Fair Play de website van de UEFA: 
http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html.  

56
  Zie de website http://www.goal.com/en-gb/news/2896/premier-league/2014/06/11/4875998/champions-league-blow-

for-manchester-city-and-paris-saint.   

http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html
http://www.goal.com/en-gb/news/2896/premier-league/2014/06/11/4875998/champions-league-blow-for-manchester-city-and-paris-saint
http://www.goal.com/en-gb/news/2896/premier-league/2014/06/11/4875998/champions-league-blow-for-manchester-city-and-paris-saint
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2.5. Samenvattend 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de financiële situatie van het betaald voetbal in Nederland allerminst floris-

sant is. Het is een structureel verliesgevende bedrijfstak. Met name de druk van de spelerssalarissen 

beheerst de bedrijfsvoering. Nu duidelijk is dat clubs in zwaar weer verkeren, is het van belang nader 

grip te krijgen op de organisatiestructuur van de sportorganisatie in het algemeen en de Nederlandse 

clubs in het bijzonder, zodat een beter beeld kan worden gevormd van de juridische en organisatori-

sche kader waarin een club in het profvoetbal opereert. Daarom zal in het volgende hoofdstuk de 

organisatiestructuur van het betaald voetbal in Nederland worden beschreven. Hierbij komen de ver-

houdingen tussen de clubs en nationale, continentale en internationale voetbalfederaties met bijbe-

horende regelgevende bevoegdheden ter sprake en de competities waarin de Nederlandse clubs uit-

komen. 
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3. DE  ORGANISATIESTRUCTUUR  VAN  HET  BETAALD  VOETBAL  
 

 

3.1. Inleiding 

Voordat gekeken kan worden naar de op een bvo toepasselijke financiële regels moet eerst globaal de 

organisatiestructuur van het betaald voetbal worden weergegeven. In eerste instantie is dat de struc-

tuur van het Nederlandse betaald voetbal, maar deze kan niet  los gezien worden van Europese en 

mondiale voetbalinstituties.  

 

Om te beginnen worden enkele relevante passages uit de geschiedenis van de sport in Nederland 

geschetst vanuit juridisch en organisatorisch perspectief. Vervolgens wordt de internationale structuur 

van het voetbal besproken en daarna de nationale structuur. Dan wordt de inrichting van de KNVB 

bekeken en ook de organisatie binnen het betaald voetbal binnen de KNVB. De verhoudingen tussen 

de bvo’s en de KNVB worden belicht en de vennootschapsrechtelijke en organisatorische kenmerken 

van verschillende clubs. Ten slotte zal een korte schets worden gemaakt van de verschillende competi-

tie-niveaus in het Nederlandse betaald voetbal.  

 

 

3.2. Sportbeoefening in verenigingsverband en overkoepelende bonden 

Sport was oorspronkelijk alleen een activiteit van doelvrije recreatie en een middel tot bevordering 

van lichamelijk en geestelijk welzijn. De meeste sporten worden bedreven in een sociale omgeving. 

Weinig sportieve activiteiten worden geheel solitair verricht, zoals mogelijk is bij hardlopen, schaat-

sen, paardrijden en roeien in een skiff. Ook bij sporten die niet in teamverband worden beoefend, is 

vaak al een tegenstander nodig om de activiteit überhaupt te kunnen bedrijven, ook al is het een zui-

ver vriendschappelijk gezamenlijk tijdverdrijf, bijvoorbeeld tennis. Vrij spoedig is aansluiting met ande-

ren nodig met het oog op benodigde faciliteiten als het terrein, het materiaal en dergelijke. Dat leidt 

tot oprichting van clubs en verenigingen, die tevens een sociale functie hebben. Sporters hebben van 

oudsher de vereniging gekozen als de juridische vorm van hun organisatie. Deze vorm geeft de leden 

veel vrijheid ten aanzien van de invulling van hun rechten en plichten. Zodra clubs en verenigingen 

meer dan incidenteel wedstrijden tegen elkaar gaan spelen, zullen zij de behoefte krijgen aan een  

samenwerkingsvorm waarin wedstrijden en competities georganiseerd worden.  

 

In Nederland heeft de sport zich ontwikkeld in verenigingsverband. De meest oorspronkelijke doelstel-

ling van de sportvereniging (club of bond) was en is het beoefenen en bevorderen van een of meer   

bepaalde takken van sport, aldus Van Staveren.57 Deze auteur noemt hier in één adem de vereniging 

als club en als bond, maar dat spreekt vanzelf, want de clubs beoefenen in de regel één tak van sport 

                                                      
57

  Van Staveren 2007, § 2.1.1 op p. 46.  
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en hun gezamenlijke bond is er dan ook voor alleen die tak van sport. De KNVB heeft van oudsher 

gekozen voor de formulering zich ten doel te stellen de voetbalsport te bevorderen en doen bevorde-

ren in welke verschijningsvorm dan ook (art. 4 statuten KNVB).58 De structuur van sportverenigingen 

en overkoepelende bonden is gegroeid door het idealistisch karakter  en het feitelijk werkterrein van 

de amateursport. De hoofddoelstelling was de beoefening en bevordering van een doelvrije, recrea-

tieve activiteit ten behoeve van het lichamelijk en geestelijk welzijn van de beoefenaren, het volk en 

de maatschappij. Het feitelijk werkterrein bestaat uit enerzijds het organiseren van wedstrijden, com-

petities en recordpogingen en anderzijds het deelnemen aan dit alles. Zie voor een en ander Van Sta-

veren.59 

 

In de geschiedenis van de sport is het aantal deelnemers uitgebreid en het doel van wedstrijden is ver-

legd van de winst op één partij naar de winst op alle deelnemende partijen. Het kampioenschap of het 

record werd het einddoel. Voor competities en kampioenschappen zijn door een bond vastgestelde 

spelregels noodzakelijk. Daarnaast beoogt de organisatie een krachtmeting tussen gelijkwaardige  

tegenstanders te bereiken, onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden, door het instellen van 

selectieniveaus.60 Voor de organisatie van de competitie is door de deelnemende partijen de koepel-

vereniging (bond of federatie) in het leven geroepen. Van Staveren omschrijft de taak van een bond of 

federatie als volgt:61  

 

“Een sportbond is de primaire taak opgedragen te zorgen voor de bewaking en de 
bevordering van het georganiseerd verloop van wedstrijden, competities en record-
pogingen. Bovendien is aan deze bond of federatie de bewaking van de eenheid en de 
monopolistische structuur in de betrokken tak van sport opgedragen. Dit laatste is het 
gevolg van de mondiale structuur, die gebaseerd is op het nationale rivaliteitskarakter, 
dat de zogenaamde interlandwedstrijden kenmerkt. Die wedstrijden worden georgani-
seerd door of onder toezicht van internationale (sport)federaties en het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC). Deze internationale sportkoepels organiseren wereld- en olym-
pische kampioenschappen tussen de verschillende bij hen aangesloten of erkende 
nationale sportbonden of olympische comités. De internationale federaties en het IOC 
ontlenen aan deze bevoegdheden hun bestaan.”    
 

In Nederland zijn er drie categorieën van gebondenheid aan een sportorganisatie: 62 

 

a. de eerste is “die  waarbij het ledenbestand van de sportbond wordt gevormd door zowel de 

sportclubs als de leden van de sportclubs. Beide groepen zijn rechtstreeks aan de bond verbon-

                                                      
58

  Idem.  
59

  Idem.  
60

  Vgl. Van Staveren 2007, § 1.7 op p. 34.  
61

  Van Staveren 2007, de eerste alinea van § 2.1.2 op p. 47.  
62

  Van Staveren 2007, § 2.1.3 op p. 48.  
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den door het lidmaatschap. De individuele sporter is dubbel gebonden aan de bond, namelijk 

door zijn directe lidmaatschap en via het lidmaatschap van zijn club, die ook weer lid is van de 

bond.” De KNVB behoort blijkens art. 6 van zijn statuten tot deze categorie; 

 

b. tot 1994 was er een variant waarin de sportbond alleen natuurlijke personen als lid kende. De 

sportclubs waren geen lid; en 

 

c. de derde categorie is die waarbij alleen de club lid is van de bond, de individuele sporter niet. 

Hetzelfde is internationaal het geval: van de internationale federaties kunnen slechts de natio-

nale federaties lid zijn.  

 
Zoals we zagen worden de competities en kampioenschappen georganiseerd door de nationale en  

internationale bonden. Met het oog op de eenheid worden de spelregels meestal op mondiaal niveau 

vastgesteld door een aparte, onafhankelijke commissie. In het voetbal kunnen spelregels alleen wor-

den gewijzigd door de International Football Association Board (IFAB), bestaande uit de internationale 

federatie in het voetbal en de bonden van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.63 Deze lan-

den worden als de bakermat van de voetbalsport beschouwd. 

 

 

3.3. Internationale structuur van het voetbal 

Het mondiale voetbal heeft een piramidale organisatiestructuur, die hiërarchisch is opgebouwd. Dit is 

in overeenstemming met het European Model of Sport, dat de basisstructuur belichaamt van de  

meeste mondiale sporten en als een van de voornaamste kenmerken heeft een piramidale organisa-

tiestructuur met een ingebouwde hiërarchie. Dit Europese sportmodel is onderdeel van de wereld-

wijde organisatie van de sport, waarin aan de basis de nationale atleten en spelers staan, daarboven 

de nationale clubs, daarboven de nationale federaties en bonden, daarboven de continentale federa-

ties en bonden en in de top van de piramide de internationale federatie of bond.64 De organisatie-

structuur in de sport is als gezegd monopolistisch; per land en per continent wordt slecht één federa-

tie toegelaten. 

 

Het mondiale voetbal is georganiseerd conform deze piramidale organisatiestructuur. Onderop bevin-

den zich de individuele voetballers in de landen. Daarboven bevinden zich de voetbalclubs (verenigin-

gen), waar de individuele spelers lid van zijn. Op de volgende trede staan de nationale federaties.  

Zoals hierboven beschreven, zijn zowel de voetballers als de clubs lid van de nationale federaties. In  

Nederland is de KNVB de nationale bond. 

 

                                                      
63

  Zie de website van IFAB, http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifab/aboutifab.html.   
64

  Helgreen 2004, p. 65-67.  

http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifab/aboutifab.html
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De nationale voetbalbond is lid van de al genoemde Europese voetbalbond, een confederatie voluit 

genaamd Union des Associations Européennes de Football − Engelse naam Union of European Football 

Associations − (UEFA). Dit is de Europese voetbalautoriteit, die een vertegenwoordigend instituut 

vormt voor 54 aangesloten nationale voetbalbonden, de leden.65 De confederaties bestaan in elk 

werelddeel en moeten gezien worden als een soort paraplu-organisaties van alle voetbalbonden op 

een continent. Zij organiseren eigen kampioenschappen, in de meeste gevallen zowel voor clubteams 

als voor landenteams. Samen met vijf andere confederaties is de UEFA onderdeel van de internatio-

nale voetbalfederatie genaamd Fédération Internationale de Football Association (FIFA), een vereni-

ging naar Zwitsers recht. De door de FIFA erkende confederaties zijn die van Europa (UEFA), Azië 

(AFC), Afrika (CAF), Noord- en Centraal-Amerika en Cariben (CONCACAF), Zuid-Amerika (CONMEBOL) 

en Oceanië (OFC). De uit de continentale confederaties samengestelde FIFA bestaat − via lidmaat-

schapsverhoudingen − momenteel uit 209 nationale voetbalbonden. De FIFA organiseert de wereld-

kampioenschappen voor landenteams en clubteams. De FIFA staat aan de top van de piramidale struc-

tuur van het mondiale voetbal. Toegepast op het voetbal in Nederland en Europa ziet de piramide er 

als volgt uit: 

 

 

 
 

 

Helgreen schrijft over het Europese sportmodel dat de nationale federaties exclusief alle reguliere  

                                                      
65

  Zie de website van de UEFA, http://www.uefa.com/memberassociations.    

FIFA 

UEFA 

KNVB 

CLUBS  

SPELERS 

http://www.uefa.com/memberassociations
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onderwerpen reguleren binnen de sport in het land in kwestie en dat de nationale bonden de enige 

representant zijn in de Europese of wereldwijde federaties. De Europese federaties vormen in het 

algemeen het een-na-hoogste niveau in een mondiale sporthiërarchie met een internationaal sportfe-

deratie aan de top. Die internationale federatie die de overkoepelende richtlijnen voor internationale 

en transnationale regelgeving vaststelt ten behoeve van een specifieke sport. Een onmiskenbare 

eigenschap van de piramidestructuur in de Europese sport is dat er slechts één federatie of bond per 

sport is toegestaan. Dit principe maakt het systeem eenvoudig om te beheersen en te reguleren, maar 

het is van nature een monopolistische structuur die zelfvoorzienend is en daarmee is het uiterst moei-

lijk om nieuwe competities van de grond te krijgen. 

 

 

3.4. Nationale structuur van het voetbal 

De KNVB is met ruim 1,2 miljoen leden de grootste sportbond van Nederland.66 Wekelijks organiseert 

de voetbalbond ongeveer 33.000 wedstrijden.67 De KNVB is een vereniging, een privaatrechtelijke  

organisatie die regels maakt, beleid bepaalt, regels en beleid uitvoert en de regels handhaaft door 

middel van het opleggen van sancties. Daartoe zijn regelgevende, uitvoerende, controlerende en 

rechtsprekende organen ingesteld. Alle relevante actoren in de voetbalsport zijn linksom of rechtsom 

onderworpen aan de bond, hetzij door lidmaatschapsverhoudingen hetzij anderszins op basis van de 

statuten en/of de reglementen van de KNVB. De bond is georganiseerd in districten en secties. Als 

men de voetbalsport in Nederland beschouwt als een soort samenleving, dan is de KNVB als het ware 

de overheid die deze samenleving inricht. 

 

Als lid van de KNVB kunnen worden toegelaten, kort gezegd en voor zover van belang, de volgende 

entiteiten:68  

 

 verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en andere rechtspersonen die zich op 

amateurvoetbal richten;  

 stichtingen, besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen voor zover zij 

zich ten doel stellen om uitsluitend deel te nemen aan de competities van de sectie 

betaald voetbal;  

 natuurlijke personen, de spelers, die uitkomen voor een stichting, besloten vennoot-

schap (hierna ook: bv) of naamloze vennootschap (hierna ook: nv) die deelneemt aan 

de competities van het betaald voetbal. Natuurlijke personen die een functie bekle-

den binnen een club in het betaald voetbal, kunnen zich ook voor het lidmaatschap 

van de KNVB aanmelden. 

                                                      
66

  Website KNVB: http://www.knvb.nl/wiezijnwij.  
67

  Website KNVB: http://www.knvb.nl/watdoenwe.  
68

  Artikel 6 Statuten van de KNVB, Reglementen bondsvergadering 2013/’14.  

http://www.knvb.nl/wiezijnwij
http://www.knvb.nl/watdoenwe
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3.5. De inrichting van de KNVB 

De KNVB is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De KNVB heeft een sectie amateurvoet-

bal en een sectie betaald voetbal. Rechtsbetrekkingen binnen een rechtspersoon worden formeel  

beheerst door de wet, de statuten, de bevoegdelijk genomen besluiten en de redelijkheid en de billijk-

heid bedoeld in art. 2:8 BW.69 Kollen: “In volgorde van belangrijkheid hebben verenigingen en hun 

leden zich aan de volgende regels te houden: wet, statuten en reglementen. Het geheel van wette-

lijke, statutaire  en reglementaire bepalingen, besluiten en gewoonten vormt het kader dat voor de 

samenwerking en de omgangsvormen in de vereniging bepalend is.”70 

 

In art. 2 van de statuten wordt als eerste van de organen genoemd het bondsbestuur. Dit is het  

bestuur in de zin van art. 2:37 BW dat op grond van art. 2:45, lid 1, BW de vereniging vertegenwoor-

digt.71 Statutair is bepaald dat het bondsbestuur in functie gekozen wordt door de bondsvergadering 

en dat het daaraan rekening en verantwoording doet over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd  

bestuur.72 

Het tweede orgaan is de bondsvergadering, een afvaardiging van de leden. Deze bondsvergadering is 

een ledenraad, dat wil zeggen de algemene vergadering die niet bestaat uit alle leden, zoals in de 

hoofdregel van art. 2:38 BW, maar uit afgevaardigden zoals voorzien in art. 2:39 BW. Indien de vereni-

ging een ledenraad in deze zin kent, is dit haar algemene ledenvergadering.73 De statuten van de KNVB 

maken gebruik van deze mogelijkheid. Zijn ledenraad bestaat uit dertig leden gekozen door de alge-

mene vergadering van de sectie amateurvoetbal (genaamd verenigingsraad amateurvoetbal) en uit 

dertig leden gekozen door de algemene vergadering van de sectie betaald voetbal.  

 

Verder zijn er de volgende belangrijke organen binnen de KNVB, die echter geen in boek 2 BW gere-

geld orgaan zijn: commissies met een rechtsprekende taak, overige tuchtrechtelijke instanties en de 

besturen van de secties amateurvoetbal en betaald voetbal (sectiebesturen). 

 

Voorts heeft de KNVB een directie, die volgens art. 18 van het algemeen reglement bestaat uit de  

directeur betaald voetbal en de directeur amateurvoetbal. De directie, die verantwoording verschul-

digd is aan het bondsbestuur, is belast met: 

                                                      
69

  Van Staveren 2007, § 2.2.1 op p. 52.  
70

  Kollen 1996, § 3.1 op p. 23.  
71

  De statuten kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging toekennen aan een of meer bestuurders 
of andere personen dan bestuurders. Zie art. 2:45, de leden 2, 3 en 4, BW.  

72
  Art. 30, lid 1, van de statuten.  

73
  Vgl. Den Tonkelaar 2009, aant. 2 bij art. 2:39 lid 1 BW.  
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 aangelegenheden die beide secties raken; 

 de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van het bondsbestuur of de bondsver-

gadering en 

 werkzaamheden die anderszins door het bondsbestuur worden opgedragen. 

 

De sectie amateurvoetbal bestaat uit de algemene vergadering amateurvoetbal, een bestuur, de  

directeur amateurvoetbal en een arbeidsorganisatie met werknemers op het bondsbureau in Zeist als-

ook in de districten. Verder zal deze sectie niet besproken worden, omdat het amateurvoetbal buiten 

het bestek van deze scriptie valt. Hieronder wordt om dezelfde reden juist wél de organisatie van de 

sectie betaald voetbal beschreven, zoals deze kenbaar is uit het organogram van de KNVB en wordt 

getoond in Bijlage 1.  

 

 

3.6. De organisatie van de sectie betaald voetbal van de KNVB 

In het organogram van de KNVB worden de beide secties, betaald voetbal en amateurvoetbal, voorge-

steld als businessunits (“businessunit betaald voetbal” en “businessunit amateurvoetbal”).  De kern-

taak van de businessunit betaald voetbal is het organiseren van de vaderlandse professionele compe-

tities (eredivisie, eerste divisie en de KNVB-beker) en de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal.74 Het 

bestuur betaald voetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder verantwoorde-

lijkheid van de sectie te spelen wedstrijden. De business unit omvat onder meer de afdelingen compe-

titiezaken, voetbaltechnische zaken, communicatie en commerciële zaken. Het organogram van de 

sectie of businessunit betaald voetbal wordt aangehecht als Bijlage 2. Schematisch ziet de bestuurs-

structuur er als volgt uit: 

  

ALGEMENE VERGADERING BETAALD VOETBAL 

I 

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

I 

BESTUUR / DIRECTIE 

I 

ARBEIDSORGANISATIE 

 

De algemene vergadering betaald voetbal, de raad van commissarissen betaald voetbal en het bestuur 

betaald voetbal zijn alle drie organen van de sectie. De algemene vergadering betaald voetbal bestaat 

uit de bvo’s uit de eredivisie en de eerste divisie alsmede uit twee door de Centrale Spelersraad aan te 

wijzen stemgerechtigden. Deze Centrale Spelersraad is een door de spelers in het betaald voetbal 

                                                      
74

  Vgl. het Handboek Bestuurders Betaald Voetbal – Juli 2013, § 2.1 op p. 22.  
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ingestelde raad met advies- en instemmingsrecht en is tevens een orgaan van de sectie. De algemene 

vergadering betaald voetbal stelt het aantal bestuursleden vast van het bestuur betaald voetbal. Het 

huidige bestuur bestaat uit één persoon die wordt aangeduid als de directeur-bestuurder betaald 

voetbal. De leden van het bestuur betaald voetbal worden benoemd door de raad van commissarissen 

(rvc) betaald voetbal. De rvc wordt op zijn beurt weer benoemd door de algemene vergadering  

betaald voetbal. 

Binnen de businessunit betaald voetbal is er naast het bestuur betaald voetbal een directie. De functie 

van voorzitter van het bestuur betaald voetbal en die van directeur betaald voetbal worden uitgeoe-

fend door dezelfde persoon. Naast de directeur betaald voetbal maken een commercieel directeur en 

een financieel directeur deel uit van de directie van de businessunit. 

 

 

3.7. De betaaldvoetbalorganisaties en de KNVB 

Het Nederlandse betaald voetbal kent momenteel 34 betaaldvoetbalorganisaties die gerechtigd zijn 

om uit te komen in de eredivisie of de eerste divisie. Bvo’s zijn op meerdere manieren gebonden aan 

de KNVB. Allereerst uit hoofde van hun lidmaatschapsverhouding. Naast verenigingen met volledige 

rechtsbevoegdheid  kunnen ook als gewoon lid van de KNVB worden toegelaten stichtingen, naamloze 

vennootschappen en besloten vennootschappen die zich ten doel stellen om uitsluitend deel te 

nemen aan de competities van de sectie betaald voetbal en de competities om de KNVB-beker.75 Ze 

zijn via het lidmaatschap verplicht zich te houden aan de reglementen en besluiten van de KNVB.76 Het 

licentiesysteem zal hierna in een apart hoofdstuk worden behandeld. 

Betaaldvoetbalorganisaties ressorteren onder en zijn lid van de sectie betaald voetbal.77 Het Regle-

ment Betaald Voetbal geeft een opsomming van de soorten leden en van de organen van de sectie 

betaald voetbal. In 2002 is de reglementering aangepast , waardoor het mogelijk werd dat kapitaal-

vennootschappen lid kunnen worden van de sectie betaald voetbal en een licentie voor deelname aan 

de competities in het betaald voetbal kunnen krijgen.78 Deze aanpassing leidde tot omzettingen van 

verenigingen en stichtingen in kapitaalvennootschappen. Van Veen zegt dat uit die belangstelling kan 

worden afgeleid dat de behoefte aan deze rechtsvorm bij de betaaldvoetbalorganisaties reeds langer 

bestond en dat de aanpassing van de reglementering dan ook vooral door deze behoefte is ingegeven. 

De bvo’s worden lid van de sectie, mits zij door het bestuur betaald voetbal worden toegelaten en 

worden gebonden aan de reglementen die deze sectie opstelt en de besluiten die worden genomen 

door de organen van deze sectie. Het belangrijkste reglement voor de bvo’s is het Reglement Betaald 

                                                      
75

  Art. 6, lid 2, sub a en b, van de statuten van de KNVB.  
76

  Zie § 3.5 op p. 20.  
77

  Zie art. 1, lid 1 en lid 4, Reglement Betaald Voetbal.  
78

  Van Veen 2005, p. 7.  
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Voetbal.79 In dit reglement staan verschillende soorten verplichtingen voor betaaldvoetbalorganisaties 

beschreven, bijvoorbeeld in Titel 10. In het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal staan in art. 30 

eisen aan de accommodaties en in art. 39 zijn zaken geregeld die te maken hebben met vrije toegang 

tot de wedstrijden. 

 

De bvo’s in de eerste divisie hebben een samenwerkingsverband, de Coöperatie Eerste Divisie U.A. 

(CED), en de clubs in de eredivisie zijn verenigd in de Eredivisie CV (ECV). Beide organisaties zijn orga-

nen van de sectie betaald voetbal; ook via deze weg zijn de clubs verbonden aan de KNVB.  

De besproken monopoliestructuur in de sport die per sport telkens slechts één bond toestaat, zorgt 

ervoor dat de bvo’s afhankelijk zijn van de KNVB. De KNVB is de Nederlandse vertegenwoordigende 

instantie in de UEFA. De UEFA organiseert de Europese clubcompetities, waarvoor veel bvo’s zich 

wensen te plaatsen door middel van hun prestaties in de competities betaald voetbal van de KNVB. In 

die zin is er een financiële afhankelijkheid, want in de Europese competities worden aanzienlijke 

bedragen verdiend en voor bepaalde bvo’s vormen die eventuele inkomsten een belangrijke post in 

de begroting.  

 

Over dit monopolie van de bonden valt nog iets te zeggen. In het territorium Nederland is er voor het 

voetbal één federatie die het nationale kampioenschap organiseert. In het verleden is gebleken dat 

meerdere rivaliserende bonden of leagues binnen één en dezelfde regio meestal snel failliet gingen. 

Eén bond per sport per regio genereert de hoogste kwaliteit van de competitie. Ook in de Verenigde 

Staten werd in de vorige eeuw de monopolistische organisatiestructuur gezien als de meest efficiënte, 

meest effectieve en lucratieve sportorganisatievorm. De sportstructuur is gebouwd op het onder-

scheid naar nationaliteit, waarbij de nationale bonden partij zijn in het internationale wedstrijdspel. Bij 

meerdere (inter)nationale bonden in een bepaalde discipline is niet duidelijk wie de nationale kampi-

oen respectievelijk de wereldkampioen is. Dat is niet wenselijk; supporters willen het liefs die compe-

titie zien, waaraan de allerbeste deelnemen. De consument zal zijn support geven aan de kwalitatief 

meest hoogwaardige competitie en is nauwelijks geïnteresseerd in een concurrerende bond met min-

der presterende en minder bekende clubs, spelers of sporters.80 Dit is een andere vorm van financiële 

binding van de bvo aan de KNVB. 

 

 

3.8. De rechtsvorm van de betaaldvoetbalorganisaties 

De meeste clubs hebben een verenigingsstructuur. De bvo komt daar voort uit een ‘gewone’ amateur-

vereniging zoals er in Nederland meer dan tweeduizend van bestaan. In de juridische structuur en in 

de organisatiestructuur van de clubs treft men daar ook telkens de traditionele amateurtak en de pro-

                                                      
79

  De meest recente versie is te vinden in de reglementenbundel betaald voetbal van seizoen 2013/’14.  
80

  Vrij naar: Olfers 2008, p. 198-202.  
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fessionele ‘afdeling’ aan. De leden van die verenigingen zijn veelal jeugdspelers, amateurvoetballers 

en ex-professionals. Naast de rechtspersoon van de vereniging is in alle gevallen een aparte rechtsper-

soon opgericht ten behoeve van dat deel van de club, dat zich met betaald voetbal bezighoudt. Bij  

andere clubs is er louter sprake van een betaaldvoetbalorganisatie; niet alle clubs in het betaald voet-

bal zijn een vereniging. 

 

Wanneer men die juridische structuur en de organisatiestructuur schematisch weergeeft, ontstaat een 

soort ‘klavertje-vier-figuur’ waarbij de blaadjes bestaan uit (a) de organisatie van de amateurafdeling, 

(b) de rechtsvorm daarvan en (c) de organisatie van de professionele tak en (d) de rechtsvorm daar-

van. Als dit klavertje-vier-sjabloon op de 34 bvo’s gelegd wordt, kan men constateren dat de organisa-

tiestructuren van het professionele voetbal bij de verschillende clubs sterk uiteenlopen en er bij som-

mige bvo’s geen sprake is van een vereniging in de organisatiestructuur. Om ondanks de vele verschil-

len toch een zeker inzicht en beeld te geven van de verschijningsvormen van de professionele tak van 

de clubs in juridische zin, geef ik enkele voorbeelden. 

 

Het profvoetbal in een vereniging 

VVV-Venlo was de laatste van de clubs waarin het profvoetbal door de oorspronkelijke vereniging 

werd bedreven. Er was geen entiteit louter voor de proftak. Het was een reguliere vereniging met een 

bestuur en een algemene vergadering. De bestuursleden stonden aan het hoofd van de arbeidsorgani-

satie. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid was de werkgever van onder anderen de con-

tractspelers en de directieleden. Dit was vroeger de gebruikelijke situatie in het betaald voetbal. Eind 

december 2011 is de vereniging omgezet in een besloten vennootschap (bv). De aandelen van de bv 

zijn voor honderd procent in eigendom van de Stichting Beheer VVV-Venlo.81 

 

Een vereniging en een stichting 

Het model waarbij de vereniging deelneemt aan bet betaald voetbal via een stichting is te zien bij  

FC Eindhoven, Excelsior en MVV. 

 

Het profvoetbal in een stichting  

Deze figuur zien we bijvoorbeeld bij Helmond Sport, Heracles Almelo, FC Volendam en PEC Zwolle.  

 

Het profvoetbal in een bv 

De meest eenvoudige vorm heeft Almere City FC. De club wordt gedreven vanuit een bv, Almere City 

F.C. BV, en deze bv is voor honderd procent eigendom van een particuliere onderneming.  

 

                                                      
81

  Blijkt uit het jaarverslag 2012/2013 van de club, http://www.vvv-venlo.nl/nl/club/Financieel-rapport.  

http://www.vvv-venlo.nl/nl/club/Financieel-rapport
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Een bv en een stichting  

Deze variant wordt gehanteerd door Cambuur Leeuwarden. SC Cambuur Leeuwarden BV is de licentie-

houder en honderd procent van de aandelen is in handen van een stichting, Stichting beheer Cambuur 

Leeuwarden. Hetzelfde geldt voor onder meer FC Emmen, De Graafschap, FC Groningen, Fortuna  

Sittard, FC Twente, VVV-Venlo en Go Ahead Eagles. Deze stichting kent de gedaante van de reguliere 

stichting of die van een stichting administratiekantoor. In voorkomende gevallen is er een houdster-

maatschappij opgetuigd. 

 

Een nv en een stichting 

PSV bestaat uit een nv, PSV N.V., en een stichting, Stichting PSV Voetbal. Bijna honderd procent van de 

aandelen in de nv worden gehouden door de stichting. Deze constructie is ook te zien bij SC Heeren-

veen, AZ en Telstar. 

 

Een nv en een vereniging 

ADO Den Haag kent een structuur met een vereniging, HFC ADO Den Haag, die licentiehouder is, en 

een nv, NV ADO Den haag, die tevens lid is van de KNVB. De vereniging heeft een bijzonder aandeel in 

de nv.  

 

Het profvoetbal in een beursgenoteerde nv  

De naamloze vennootschap AFC Ajax N.V. is de enige aan de beurs genoteerde bvo in Nederland. Door 

de komst van de nv veranderde de governance-structuur van de onderneming van Ajax. Voorheen 

werd de onderneming gedreven door de vereniging Amsterdamse Football Club Ajax. Sinds de juridi-

sche herstructurering wordt de onderneming gedreven door de nv, die onderworpen is aan het volle-

dig structuurregime (art. 2:153 en 2:263 lid 2 BW). De vereniging houdt 73% van de gewone aandelen 

en het zogenaamde prioriteitsaandeel, waaraan extra zeggenschapsrechten verbonden zijn.82 Een 

beperkt deel van de aandelen is vrij verhandelbaar op de effectenbeurs. Tot voor kort had de vereni-

ging AFC Ajax een bestuur en een ledenraad. Enkele jaren geleden zijn deze twee organen opgegaan in 

een nieuw orgaan: de bestuursraad, die nu het bestuur is in de zin van art. 2:37 BW. Naast de 

bestuursraad heeft de vereniging een algemene ledenvergadering. Er is nu geen ledenraad meer in de 

zin van art. 2:39 BW. De bestuursraad vertegenwoordigt de vereniging bij aandeelhoudersvergaderin-

gen van de NV. De vennootschap heeft een hoofddirectie; dit is het bestuur in de zin van  

art. 2:130 BW. De directie wordt benoemd, ontslagen en gecontroleerd door een raad van commissa-

rissen. Naast de hoofddirectie en de rvc is er een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). 

 

 

                                                      
82

  Oostwouder 2012, p.518-520.  
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3.9. Het feitelijk werkterrein van de KNVB: de organisatie van competities 

De KNVB, sectie betaald voetbal, organiseert de competities in het betaald voetbal. Er is een onder-

verdeling in de eredivisie, het hoogste niveau, en de eerste divisie. De eredivisie telde in seizoen 

2013/2014 achttien clubs, de eerste divisie twintig clubs. Het totale aantal bvo’s is 34. Aan de eerste 

divisie namen de tweede teams van drie clubs uit de eredivisie deel plus een amateurclub.83 Het  

bestuur betaald voetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder verantwoorde-

lijkheid van de sectie te spelen wedstrijden. Een rechtspersoon die wil deelnemen aan een van de 

twee competities van het betaald voetbal heeft in de regel hiervoor een licentie nodig. In het volgende 

hoofdstuk wordt het licentiesysteem behandeld.  

 

Het systeem van promotie en degradatie binnen, uit en naar het betaald voetbal functioneert in 

hoofdlijnen en enkele uitzonderingsgevallen daargelaten als volgt:84 

 

- de nummer laatst van de ranglijst van de eredivisie 2013/2014 degradeert rechtstreeks 

naar de eerste divisie; 

- de kampioen van de eerste divisie promoveert rechtstreeks naar de eredivisie; 

- de nummers zestien en zeventien van de eredivisie strijden met acht clubs uit de eerste 

divisie om twee plaatsen in de eredivisie in de zogenaamde ‘play-off om 

promotie/degradatie’; en  

- er vindt dit seizoen geen degradatie plaats uit de eerste divisie in seizoen 2013/2014. 

 

Onder de eerste divisie zit sinds 2010 de Topklasse van het amateurvoetbal, de hoogste klasse in het 

amateurvoetbal. Er is een afdeling in de Topklasse voor de zondag en een afdeling voor de zaterdag. 

De kampioen van de Zaterdag Topklasse speelt twee wedstrijden speelt tegen de kampioen van de 

Zondag Topklasse met als inzet het algeheel kampioenschap amateurvoetbal alsmede om het promo-

tierecht naar de eerste divisie. Indien de winnaar geen gebruik wenst te maken van dat recht, komt 

het recht toe aan de verliezer van de twee finalewedstrijden. Indien ook de verliezer niet wenst te 

promoveren, vindt geen promotie plaats vanuit de Topklasse naar de eerste divisie. De mogelijkheid 

om desgewenst niet te promoveren moet tegen de achtergrond gezien worden van het feit dat veel 

clubs in het amateurvoetbal tegen de invoering van de Topklasse waren en geen ambitie hebben rich-

ting profvoetbal. Men is bevreesd voor extra kosten, verplichtingen en regels. 

 

 

                                                      
83

  Jong PSV, Jong FC Twente, Jong Ajax en Achilles ’29.  
84

  Vgl. Promotie-en degradatieregeling Betaald Voetbal Seizoen 2013/’14, p. 2-3. Ingeval van het onherroepelijk verval van 
de licentie van een bvo voor het einde van de competitie in de eredivisie (bijvoorbeeld na een onherroepelijke failliet-
verklaring). 
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3.10. Samenvattend 

Het Nederlandse voetbal maakt onderdeel uit van de internationale piramidestructuur van deze sport. 

De KNVB stelt tal van regels in lijn met de FIFA-regels, als ware hij een lidstaat van de Europese Unie 

die richtlijnen moet implementeren in zijn nationale wetgeving. Binnen de Nederlandse bond bestaat 

er een sectie betaald voetbal, die de competities organiseert. Een bvo heeft licentie nodig om te 

mogen deelnemen aan de eerste divisie of de eredivisie. Nu de financiële toestanden in het voetbal 

zijn besproken en een schets is gemaakt van het betaald voetbal in Nederland, is er nu alle reden om 

het licentiesysteem in het betaald voetbal onder de loep te nemen in het volgende hoofdstuk. 
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4. HET  LICENTIESYSTEEM 
 

 

4.1. De eigenheid van de sport  

In het vorige hoofdstuk is gesproken over het ontstaan van sportcompetities en sportorganisaties. 

Sportorganisaties gieten definiërende regels van constituerende aard in een conventionele vorm en 

redigeren deze zodanig dat het spel, waar ook ter wereld gespeeld, overal herkenbaar is.85 Hierbij gaat 

het om the rules of the game zoals spelregels, speldoel, de grootte van het veld, doelafmetingen, spel-

benodigdheden en dergelijke. De regels die het wedstrijdspel definiëren, vormen een wezenlijk en 

onderscheidend aspect van het fenomeen sport en zijn fundamentele normen binnen de sportorgani-

satiestructuur waarop de interne legitimatie van het samenwerkingsverband gefundeerd is. Wedstrij-

den zijn in de regel met elkaar verbonden zodat na afloop, van alle wedstrijden binnen een bepaalde 

tijdsperiode de winnaar van het kampioenschap kan worden aangewezen. Naast definiërende regels 

kent de sportorganisatie dan ook competitieregels die bepalen op  welke wijze de veelheid aan presta-

ties wordt vergeleken teneinde een uiteindelijke winnaar aan te wijzen en daarnaast regelingen die 

bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de krachtmeting onder zo veel mogelijk gelijke  

omstandigheden. Deze waarborging van het level playing field vindt plaats door het hanteren van 

selectiecriteria zoals onder andere sportieve eisen, leeftijdseisen, technische criteria, medische crite-

ria, veterinaire criteria en gender-criteria. Op de zo eerlijk mogelijke krachtmeting en het regelmatige 

verloop van de competitie ziet een onafhankelijke derde toe, in de vorm van een bondsorgaan.86 

 

Licentieregels kunnen worden beschouwd als dergelijke competitieregels. In Europees verband heeft 

de UEFA licentieregels opgesteld en in Nederland is dat gedaan door de KNVB. Het licentiesysteem van 

de KNVB is in werking sinds 1 maart 2004.  

 

 

4.2. Kernpunten van het systeem  

Zoals vermeld in § 3.7 hiervoor ressorteren betaaldvoetbalorganisaties onder de sectie betaald voet-

bal van de KNVB en zijn zij lid van die sectie. Toegelaten kunnen uitsluitend worden dien betaaldvoet-

balorganisaties die voldoen aan de eisen en verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een 

licentie zoals nader geregeld in het Licentiereglement (art. 44, lid 2, van het Reglement Betaald 

Voetbal). Een bvo behoeft de KNVB-licentie om te kunnen deelnemen aan de competities van het 

betaald voetbal. Die eisen en verplichtingen zijn uitgewerkt in art. 8 van het Licentiereglement en wor-

den licentie-eisen genoemd.87 De sectie betaald voetbal kent als een uitvoerend orgaan de licentie-

                                                      
85

  Olfers 2008, p. 31.  
86

  Olfers 2008, p. 33-35.  
87

  Licentiereglement KNVB, laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 16 december 2013.  



 

 

31 

 

  

commissie, die wordt benoemd door de al genoemde algemene vergadering betaald voetbal.88 Licen-

tiezaken vallen onder de directeur-bestuurder betaald voetbal. Het bestuur betaald voetbal besluit 

niet tot toelating van een bvo dan nadat de licentiecommissie heeft vastgesteld dat de bvo aan de 

licentie-eisen voldoet.89 Het Licentiereglement bepaalt in art. 1, lid 1, dat rechtspersonen tot het 

betaald voetbal kunnen worden toegelaten, indien zij voldoen aan de eisen en verplichtingen die voor 

een licentiehouder gelden (dit staat ook reeds in art. 44, lid 2, Reglement Betaald Voetbal). Indien de 

aanvrager voldoet aan de licentie-eisen, krijgt hij een licentie die recht geeft op deelname aan de ere-

divisie of de eerste divisie (art. 1, lid 3, Licentiereglement). Een licentie wordt verstrekt voor onbe-

paalde tijd en is niet overdraagbaar of voor enige andere vorm van overgang vatbaar (art. 1, lid 4 en 5, 

Licentiereglement). In lid 6 staat een uitzondering op de niet-overdraagbaarheid bij instemming van 

de licentiecommissie.  

 

DE KNVB moet als lid van de UEFA de bepalingen uit de UEFA Club Licensing and Financial Play Regula-

tions integreren in zijn eigen licentieregels.90 Voor deelname aan door de UEFA georganiseerde Euro-

pese clubcompetities moet aan deze regulations worden voldaan. Een UEFA-licentie voor deelname 

aan de Europese competities wordt telkens slechts voor één jaar verstrekt. 

 

Het licentiesysteem kent vijf kaders (zie art. 8, lid 1, Licentiereglement): 

 

1. een sportief kader met zeven criteria, waaronder beoordeling van de jeugdopleiding, 

aantal jeugdteams, aantal contractspelers; 

2. een organisatorisch en administratief kader met zeventien criteria, waaronder aanwe-

zigheid van directie of management, veiligheidscoördinator, hoofd jeugdopleidingen; 

3. een juridisch kader met vier criteria, waaronder voldoende waarborgen in statuten voor 

onafhankelijkheid en continuïteit van de licentiehouder; 

4. een infrastructureel kader met 22 criteria, waaronder de minimum capaciteit van het 

stadion, sterkte lichtinstallatie; en 

5. een financieel kader met veertien criteria, waaronder gecontroleerde jaarstukken,  

financiële positie bvo, betalingsachterstanden.   

 

Het bestuur betaald voetbal heeft de bevoegdheid om de licentie-eisen nader uit te werken in richt-

lijnen of beoordelingscriteria aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of aan de desbetref-

fende eis of eisen is voldaan (art. 8, lid 2, Licentiereglement). De richtlijnen en beoordelingscriteria 

hebben dezelfde gelding als licentie-eisen. Zo zijn er de Richtlijn financieel ratingsysteem, de Richtlijn 

waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder en de Richtlijn anti-racismebeleid. 

                                                      
88

  Krachtens art. 3, lid 4, van het Licentiereglement.  
89

  Zie art. 44, lid 3, van het Reglement Betaald Voetbal.  
90

  Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, hoofdstuk 3, Licentiesysteem, p. 26.  
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Tevens is er een ‘Richtlijn Licentie-eisen’, die niet zelf een door het bestuur betaald voetbal gegeven 

richtlijn is als hiervoor bedoeld, maar een overzicht en een uitleg van het licentiesysteem en de licen-

tie-eisen met een bundeling van de richtlijnen, samengebracht in het Handboek Licentiesysteem 

Betaald Voetbal. 

 

 

4.3. Doelstellingen van het systeem  

De doelstelling van het licentiesysteem, dat van toepassing is op alle bvo’s die deelnemen aan de com-

petities betaald voetbal, is het waarborgen van een eerlijk verloop en de continuïteit van de competi-

ties betaald voetbal en in het verlengde daarvan de continuïteit van de bvo’s.91 Teneinde deze doel-

stelling te realiseren wordt volgens de KNVB de toestand van de bvo’s zo transparant mogelijk 

gemaakt binnen de vijf kaders op het gebied van:  

 

 financiën - door middel van een financieel ratingsysteem; 

 veiligheid - door middel van de jaarlijkse veiligheidsaudit; 

 de organisatie; en in meer specifieke zin 

 de kwaliteit van de jeugdopleiding; en 

 de juridische structuur en de invulling van de arbeidsorganisatie en administratie. 

 

De doelstelling wordt gerealiseerd door consequent te controleren dat bvo’s niet onder het vastge-

stelde minimum kwaliteitsniveau komen dat voortvloeit uit de licentie-eisen.92 Realisatie van de doel-

stelling is het streven van de KNVB en niet een vaststelling. Deze doelstelling is in lijn met de licentie-

regels van de UEFA.93  

 

 

4.4. De aanvraag van de licentie 

Een aanvrager van een licentie moet onder meer een businessplan overleggen, met ten minste een 

technisch, een commercieel en een financieel gedeelte. In het financiële deel moet in ieder geval zijn 

opgenomen de beoogde beginbalanspositie en een beoogde sluitende exploitatie- en liquiditeitsbe-

groting voor meerdere jaren. Ook moet een onderzoeksrapport van een accountant zijn bijgevoegd. 

 

 

                                                      
91

  Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, hoofdstuk 3. Dit handboek is een uitgave van KNVB Expertise, een 
gezamenlijk initiatief van de sectie betaald voetbal van de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de 
FBO.  

92
  Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, § 3.1 op p. 26.  

93
  Besproken in § 2.4 en § 4.2. 
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4.5. Verplichtingen van de licentiehouder  

Een bvo dient zich in de eerste plaats gedurende de looptijd van de licentie te voldoen aan de licentie-

eisen op grond van art. 44, lid 2, van het Reglement Betaald Voetbal juncto art. 9, lid 1, van het Licen-

tiereglement. Verder moet een licentiehouder jaarlijks op 1 november de jaarstukken indienen, een 

prognose over het lopende seizoen geven en op 1 maart de halfjaar- en prognosecijfers over het 

lopende seizoen rapporteren aan de licentiecommissie. 

 

De licentiecommissie heeft, gedurende de looptijd van de licentie, het recht om te (doen) controleren 

of de licentiehouder aan de licentie-eisen en overige verplichtingen voortvloeiend uit of verband hou-

dend met het licentiehouderschap, voldoet. De licentiehouder is verplicht hierbij alle medewerking te 

verlenen en de noodzakelijke informatie te verstrekken en desgevraagd ook toegang tot gebouwen of 

terreinen te verschaffen, zowel aan de daartoe door de licentiecommissie aangewezen personen als in 

voorkomende gevallen aan de door hen begeleide afgevaardigde van de UEFA. De licentiecommissie is 

bevoegd tot het opleggen van een aantal maatregelen en sancties (art. 11 van het Licentiereglement). 

 

 

4.6. Verval van de licentie  

Er is een aantal gronden voor het vervallen van een door de KNVB verstrekte licentie; de meeste van 

deze gronden hebben betrekking op de financiële conditie van de clubs. De licentie vervalt van rechts-

wege in de volgende gevallen (art. 12, lid 1, van het Licentiereglement): 

 

a. een voetbalclub wordt omgezet in een andere rechtsvorm dan wel fuseert of gaat an-

derszins samen met een andere rechtspersoon (behoudens instemming van de licentie-

commissie);94 

b.  ontbinding van de licentiehouder; 

c. beëindiging van het lidmaatschap van de sectie betaald voetbal of het KNVB-lidmaat-

schap van de club; 

d. de club is langdurig niet voldoende financieel gezond; ter beoordeling daarvan gelden 

drie categorieën, zoals hierna wordt vermeld; 

e.  de licentiehouder die is ingedeeld in categorie I heeft niet of niet tijdig voldaan aan de 

hem opgelegde verplichting tot het overleggen van een externe garantstelling; en 

f. de licentiehouder verkeert in staat van faillissement krachtens rechterlijke uitspraak 

waartegen geen voorziening meer openstaat. 

 

Naast het van rechtswege vervallen van een licentie bij onherroepelijk uitgesproken faillissement is de 

licentiecommissie bevoegd de licentie in te trekken als een van de gevallen van art. 12, lid 2, zich voor-

doet. Dit is onder meer het geval indien:  

                                                      
94

  Art. 12, lid 1, verwijst hiervoor naar art. 1, lid 7, waarin deze reden voor  van rechtswege is opgenomen.  
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 een bvo een plan van aanpak heeft ingediend dat onherroepelijk is afgekeurd;95 

 een tot de groep van de licentiehouder behorende rechtspersoon failliet is verklaard; en 

 aan de licentiehouder of aan een tot de groep van de licentiehouder behorende rechts-

persoon is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend. 

 

Samenvattend blijkt uit de genoemde eisen dat het verwerven, het bezit en het behoud van de licentie 

in belangrijke mate is gekoppeld aan het financiële welzijn van een bvo. Maar dan rijst de vraag hoe 

dat financiële welzijn dan in detail wordt bepaald. Er is een beoordelingssysteem voor de financiële 

positie van bvo’s ontwikkeld, dat is vastgelegd in de Richtlijn financieel ratingsysteem, in werking  

getreden op 15 juni 2012 (versie 2.5). Deze omschrijft het systeem als volgt: 

 

“De waardering van de financiële positie vindt plaats op basis van de diverse financiële 
rapportages (jaarcijfers/prognose, halfjaarcijfers/prognose en begroting) die door  
iedere licentiehouder bij de licentiecommissie worden ingediend. Met behulp van deze 
financiële rapportages wordt het financieel ratingsysteem (FRS) van input voorzien. Het 
FRS is opgebouwd uit 10 kernvariabelen. De informatie uit genoemde rapportages leidt 
via de financiële kernvariabelen [..] uiteindelijk tot een resultaat/uitkomst per kernva-
riabele. In het FRS wordt het aantal punten per variabele uiteindelijk bepaald door het 
gewicht (de multiplier) van de variabele en de schaal (de bandbreedte) waarin de uit-
komst van de variabele wordt geplaatst. Het puntentotaal per variabele wordt vervol-
gens berekend door het gewicht/de multiplier te vermenigvuldigen met de schaal/ de 
bandbreedte.”  
 

Zwaarwegende variabelen zijn de werkkapitaalpositie, de solvabiliteit, de personeelskostenratio en de 

begrotingsdiscipline. Uiteindelijk worden de punten die een licentiehouder heeft behaald op de tien 

kernvariabelen opgeteld en wordt de club op basis van dat puntenaantal ingedeeld in een van de drie 

categorieën.96 Categorie I is voor de clubs in de gevarenzone, categorie III is voor de financieel gezon-

de bvo’s en categorie II voor clubs waarvan de financiële positie voldoende geacht wordt. In een publi-

catie op de eigen website van 5 juni 2014 zegt de KNVB dat door de categorie-indeling transparantie 

ontstaat over de financiële condities van de Nederlandse clubs. En dat die transparantie bijdraagt aan 

het waarborgen van de continuïteit van de Nederlandse competities, omdat het de aandacht en inzet 

voor een gezonde financiële huishouding vergroot.  

 

Ten minste drie keer per kalenderjaar wordt de categorie-indeling van de licentiehouders inclusief een 

toelichting openbaar gemaakt, waarbij onder andere wordt bekendgemaakt hoe lang een licentiehou-

der in een bepaalde categorie is ingedeeld.97 Het meest recente overzicht is door de KNVB gegeven in 

                                                      
95

  Het opleggen van de verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak is een maatregel die de licentiecommissie 
kan nemen op basis van art. 11, lid 4, van het Licentiereglement. Zie ook art. 9, lid 5, van dit reglement.  

96
  Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, p. 28-29.  

97
  Handboek Bestuurders Betaald Voetbal - Juli 2013, p. 29.  
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de bovengenoemde publicatie van 5 juni 2014. Vijf clubs behoren momenteel tot categorie I: NAC 

Breda, Excelsior, De Graafschap, FC Twente en Fortuna Sittard. Zij moeten werken aan financieel her-

stel en daartoe een plan van aanpak maken, dat erop gericht is de club binnen maximaal negen meet-

momenten in een termijn van drie jaar structureel naar categorie II of III te brengen. Veelal betekent 

het dat ze moeten saneren. Hoe dat precies gebeurt, bepalen de clubs in zelf, maar daarbij moeten zij 

voldoen aan de voorschriften in art. 11, de leden 5, 5A en 6,  van het Licentiereglement en aan de 

Richtlijn opmaak plan van aanpak van de KNVB.98 In elk geval moet gedurende de looptijd van het plan 

van aanpak de liquiditeit steeds aantoonbaar voldoende te zijn voor het uitspelen van het lopende 

seizoen.99 Het plan van aanpak moet worden goedgekeurd door de licentiecommissie (art. 11, lid 4, 

Licentiereglement). Niet vooraf goedgekeurde investeringen van meer dan 50.000 euro (arbeidscon-

tracten daaronder begrepen) moeten ad hoc worden goedgekeurd door de licentiecommissie.100 De 

KNVB laat in de publicatie het volgende weten: “Gedurende het traject houdt de licentiecommissie de 

clubs strikt aan de gemaakte afspraken in het plan van aanpak. Als de club daar zonder toestemming 

vanaf wijkt, kunnen sancties volgen variërend van een waarschuwing tot winstpunten in mindering.” 

Deze laatste sanctie illustreert op de meest letterlijke wijze hoe de financiële conditie verweven is met 

de sportieve status van de bvo. Merkwaardig is overigens dat de publicatie suggereert dat het in min-

dering brengen van winstpunten de meest verstrekkende sanctie is, terwijl dat intrekking van de licen-

tie is ex art. 11, lid 9. 

 

Zeventien clubs zitten in categorie II en elf clubs in categorie III. De licentiecommissie deelde VVV-Velo 

vooralsnog niet in, omdat zij “een specifiek onderdeel van hun halfjaarcijfers nader moet onderzoe-

ken”. Dit deed de licentiecommissie ook bij de vorige indeling101 bij FC Twente “door een specifiek en 

technisch aspect in de beoordeling van hun cijfers.” Dit ging om een verschil van inzicht met de club 

over een technisch-boekhoudkundige kwestie ten aanzien van het moment waarop inkomsten uit 

televisierechten genoten worden. Inmiddels is FC Twente dus ingedeeld in de ‘onveilige’ categorie I.  

 

 

4.7. Intrekking van de licentie vóór surseance of faillissement: Fortuna Sittard 

Een voorbeeld van intrekking van de licentie is Fortuna Sittard in 2009 tijdens het seizoen 2009/2010, 

maar die intrekking is geschorst door de Rechtbank Utrecht als voorzieningenrechter (kort geding) 

wegens procedurele gebreken in zowel het besluit van de Licentiecommissie als het besluit van de 

                                                      
98

    Art. 11, lid 4, van het Licentiereglement bepaalt dat een plan van aanpak ter zake van het financiële kader als bedoeld in 

art. 8, lid 1, van dit reglement dient te zijn opgesteld volgens de Richtlijn opmaak plan van aanpak. Het vonnis van de 

Rechtbank Utrecht van 17 juni 2009, LJN: BI8398 (kort geding) in de zaak-Fortuna Sittard verwijst daarnaar. Volgens  
       art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel f, Licentiereglement is een club gebonden aan elk bevoegd genomen besluit tot 

goedkeuren of afkeuren van een plan van aanpak, behoudens de mogelijkheid van beroep volgens art. 4, lid 10, 
Licentiereglement.  

99
  Art. 6, lid 1, onderdeel a, van het Licentiereglement.  

100
  Richtlijn opmaak plan van aanpak, p. 4, onder 2.  

101
  Bekendmaking op 7 februari 2014.  
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beroepscommissie. De voorzieningenrechter achtte het voldoende aannemelijk dat zowel het besluit 

van de Licentiecommissie als het besluit van de beroepscommissie door de bodemrechter vernietigd 

zou worden op de voet van art. 2:15 BW wegens strijd met een reglement of met de door art. 2:8 BW 

geëiste redelijkheid en billijkheid. Hij constateerde ernstige schendingen van de volgende vormvoor-

schriften, die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen moesten worden, omdat het 

ging om het opleggen van de meeste verstrekkende sanctie, het intrekken van de licentie.102 Die vorm-

voorschriften zijn de volgende. 

 

Ten aanzien van het besluit van de Licentiecommissie: 

 

 het voorschrift dat een afzonderlijk besluit moet worden genomen over het niet goed-

keuren van het plan van aanpak (art. 2(1)(f) juncto art. 2(4) Licentiereglement);  

 het voorschrift dat eerst het bestuur betaald voetbal gehoord moet worden (idem);  

 het voorschrift dat per aangetekende brief gewaarschuwd moet worden dat binnen een 

redelijke termijn voldaan moet worden aan de licentie-eisen  op straffe van het opleg-

gen van een sanctie of maatregel, waaronder het intrekken van de licentie (art. 2(2) 

Licentiereglement); en 

 het voorschrift dat de Licentiecommissie haar besluit met redenen omkleedt (art. 2(3) 

Licentiereglement).  

 

Ten aanzien van het besluit van de beroepscommissie: 

 

 het voorschrift dat dat een sponsor (waaronder lid van het bestuur of ander orgaan van 

een sponsor en een werknemer) geen deel mag uitmaken van de beroepscommissie 

(art. 4(1)(i) Licentiereglement); en 

 het voorschrift dat het besluit genomen moet worden door de beroepscommissie in een 

samenstelling van vijf leden (art. 3(2) en (5) en art. 5(4) Licentiereglement).  

 

 

De rechtbank heeft nog bepaald (in het dictum van het vonnis: “verstaat”) dat Fortuna Sittard het 

Licentiereglement en de daarbij behorende richtlijnen moest nakomen gedurende de periode dat het 

besluit tot intrekking van haar licentie was geschorst en dat de club mocht blijven deelnemen aan de 

competitie. Volgens de rechtbank had Fortuna Sittard er weinig blijk van gegeven dat zij doordrongen 

was van het feit dat zij aan de formele eisen in het Licentiereglement en de Richtlijn opmaak plan van 

aanpak ten volle moest voldoen. Pas ter zitting had de club gegevens overgelegd die erop zouden kun-

                                                      
102

  Rb. Utrecht (voorzieningenrechter) 17 juni 2006, LJN: BI8398.  
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nen duiden, zoals de rechtbank het voorzichtig formuleert, dat zij voldoende financiële waarborgen 

had om het seizoen 2009/2010 uit te kunnen spelen.  

 
 

4.8. Samenvattend   

Sportorganisaties maken regels om competities regelmatig te laten verlopen, om op heldere gronden 

een winnaar aan te wijzen en vooral om de krachtmeting(en) onder zo gelijk mogelijke omstandig-

heden te laten plaatsvinden en zodoende een level playing field te creëren. Dergelijke regels zijn in het 

betaald voetbal in Nederland door de KNVB gemaakt en de licentieregels zijn een belangrijk onderdeel 

daarvan. Bvo’s hebben een licentie nodig om te kunnen deelnemen aan de competities van het 

betaald voetbal. Het bestuur betaald voetbal beoordeelt aan de hand van de bevindingen van de 

licentiecommissie als het uitvoerende orgaan of een bvo aan de licentie-eisen voldoet, zoals die zijn 

opgenomen in het Licentiereglement. Zo ja, dan krijgt een aanvrager een niet-overdraagbare licentie 

voor onbepaalde tijd die recht geeft op deelname aan de eerste divisie of eredivisie en de KNVB-

beker.  

 

De doelstelling van dit systeem is het waarborgen van een eerlijk verloop en de continuïteit van de 

competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan de continuïteit van de bvo’s.  

 

Het verwerven, het bezit en het behoud van de licentie zijn sterk verbonden met de financiële gezond-

heid van de clubs. Die condities worden bepaald op basis van een beoordelingssysteem. Dat financiële 

aspecten de sportieve prestaties van een bvo kunnen raken, blijkt vooral uit de bevoegdheid van de  

licentiecommissie om punten in mindering te brengen bij een club die op financieel gebied onvoldoen-

de presteert.  

 

Het is onwenselijk dat een club tijdens de competitie verdwijnt door verval van de licentie vanwege 

bijvoorbeeld een surseance van betaling of faillissement. De voor deze scriptie relevante hoofdzaken 

van de rechtsfiguren surseance van betaling en faillissement worden beschreven in bijlage 3. In het 

volgende hoofdstuk worden de implicaties van een surseance van betaling en een faillissement op de 

spelerscontracten behandeld.   
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5. DE  ARBEIDSOVEREENKOMST  TIJDENS  SURSEANCE  VAN  BETALING  EN 
FAILLISSEMENT  EN  IN  HET  BEROEPSVOETBAL 

 

 

5.1. Inleiding 

De arbeidsovereenkomst is een van de bijzondere overeenkomsten waarvoor de Faillissementswet  

bijzondere bepalingen bevat. Deze maken vervroegde opzegging mogelijk in surseance van betaling en 

in faillissement. De tijdens surseance van betaling en faillissement doorbetaalde lonen en daarmee 

samenhangende premies zijn boedelschuld (art. 239, lid 3, resp. art. 40, lid 2, Fw). Achterstallig loon 

van vóór het faillissement van de werkgever levert een preferente vordering op basis van art. 3:288, 

sub e, BW.103 De kortere ontslagtermijn dient om de loonschulden niet te laten oplopen ten koste van 

de andere schuldeisers.104  

 

Wanneer geen van beide partijen gebruik maakt van het recht om op basis van art. 40 Fw de arbeids-

overeenkomst te doen eindigen, loopt zij door. In beginsel fungeert de curator, belast met het beheer 

en de vereffening van de boedel, jegens de werknemers als werkgever.105 Voortzetting van de dienst-

betrekking voor wat langere tijd kan in het belang van de boedel zijn. Zo hebben de curatoren van 

Fokker de fabriek nog een jaar draaiende gehouden om een aantal vliegtuigen af te bouwen. In sur-

seance blijft de schuldenaar de werkgever. 

 

In de §§ 5.2-5.7 hierna volgt eerst een overzicht van de arbeidsrechtelijke positie van de profvoetbal-

ler (contractspeler). Daarin staat centraal dat hij altijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

heeft. Daarna wordt het proces van wisselen van werkgever door de contractspeler beschreven, meet 

aan dacht voor het transfersysteem beschreven en de regels voor overschrijving van spelers. Vervol-

gens wordt een beeld geschetst van de ontslagregels en andere regels voor beëindiging van arbeids-

overeenkomsten in surseance en faillissement in het algemeen. 

 

 

5.2. De voetballende werknemer 

Alle spelers in dienst van een bvo staan als contractspeler geregistreerd bij de sectie betaald voetbal 

van de KNVB voor deelname aan de competities van de sectie. Een speler mag pas voor een club in 

wedstrijden uitkomen als hij speelgerechtigd is.106 Een speler is speelgerechtigd voor een betaaldvoet-

balorganisatie, indien hij voldoet aan hetgeen in de statuten en reglementen daarover is bepaald.107 

                                                      
103

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 44.  
104

  Vgl. HR 12 januari 1990, NJ 1990, 662 m.nt. P. van Schilfgaarde.  
105

  Wessels 2009 (deel II), p. 332.  
106

  Art. 7 juncto art. 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal.  
107

  Art. 2 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal.  
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De spelers hebben een individuele arbeidsovereenkomst met de bvo, het spelerscontract. Dat moet 

volgens art. 53 van het Reglement Betaald Voetbal schriftelijk worden vastgelegd en het bestuur  

betaald voetbal stelt een standaardcontract op  waarvan de inhoud in elk spelerscontract moet wor-

den opgenomen. Dit standaardcontract is opgenomen als bijlage in de collectieve arbeidsovereen-

komst (cao) CAO voor contractspelers betaald voetbal Nederland 2014-2018. Een spelerscontract mag 

geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met dat reglement. Het spelerscontract wordt geregi-

streerd.108 

 

Ook is op de spelerscontracten de hierboven genoemde cao van toepassing, die loopt tot en met  

30 juni 2018. Deze cao is afgesloten tussen drie partijen, de sociale partners. Aan de kant van de bvo’s 

is de overeenkomst ondertekend door de eerder genoemde Federatie van Betaald voetbal Organisa-

ties (FBO) en namens de spelers zijn partij de belangenbehartigingsorganisaties Vereniging van Con-

tractspelers (VVCS) en ProProf.109 De cao, die liep tot 30 juni 2014, is weliswaar niet door de minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard, maar werkt door in de indivi-

duele arbeidsovereenkomsten door de artikelen 9, 12 en 13 van de Wet op de collectieve arbeidsover-

eenkomst (Wet CAO).110 Leden van werkgevers- en werknemersverenigingen die een cao sluiten, zijn 

daaraan gebonden en met de cao strijdige bedingen zijn nietig. Volgens art. 14 van de Wet CAO moe-

ten werkgevers dezelfde rechten geven aan niet-leden. Om ongebonden werknemers (niet-vakbonds-

leden) gelijke rechten én verplichtingen te geven, kan in individuele arbeidsovereenkomsten een 

incorporatiebeding worden opgenomen, waarmee de bepalingen in de cao van toepassing te ver-

klaard worden.111  

 

 

5.3. Individuele arbeidsovereenkomst 

Een individueel spelerscontract wordt steeds aangegaan voor bepaalde tijd en kan niet tussentijds 

opgezegd worden. Volgens de cao voor contractspelers wordt een arbeidsovereenkomst steeds aan-

gegaan voor bepaalde tijd en dient zij te eindigen op 30 juni van enig jaar (art. 6, lid 1). Alle tussen 

dezelfde partijen voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten blijven voor bepaalde tijd 

(art. 6, lid 2). Dit is in afwijking van art. 7:668a BW, de Flexwet, die bepaalt dat na een bepaald aantal 

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of na het verstrijken van een bepaalde tijd een arbeidsover-

eenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde 

tijd. Dit is de zogenaamde ketenbepaling. 

 

                                                      
108

  Art. 53 Reglement Betaald Voetbal bepaalt onder welke voorwaarden een spelerscontract kan worden geregistreerd. Vgl. 
Van Staveren 2007, § 4.7.5, p. 164.  

109
  Beide een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.  

110
  Asser/ Heerma van Voss 7-V 2012, nrs. 517 e.v., en Van Staveren 2007, § 4.7.3 op p. 158 e.v..  

111
  Asser/ Heerma van Voss 7-V 2012, nrs. 525 en 526.  
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Door de nieuwe Wet werk en zekerheid, de Wet van 14 juni 2014, Stb. 216 (kamerstukken 33.818), 

wordt de ketenbepaling met ingang van 1 juli 2015 zodanig dat gewijzigd, dat opeenvolgende arbeids-

overeenkomsten voor bepaalde tijd eerder van rechtswege worden omgezet in een voor onbepaalde 

tijd. Art. 7:668a, lid 8, BW geeft de mogelijkheid om deze bepaling bij cao buiten toepassing te verkla-

ren indien de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij ministeriële regeling een functie 

heeft aangewezen, omdat het daarvoor in de betreffende bedrijfstak noodzakelijk is de arbeid uitslui-

tend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De KNVB, FBO, VVCS, 

ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal, belangenbehartiging) zijn in overleg getreden met het 

ministerie om te bewerkstelligen dat er zo’n ministeriële regeling komt. In de memorie van toelichting 

bij het wetsvoorstel heeft de minister expliciet de functie van profvoetballer genoemd om daarvoor in 

aanmerking te komen.112 

 

 

5.4. Arbitraal beding 

Geschillen tussen leden van de KNVB worden, voor zover deze samenhangen met de voetbalsport in 

de ruimste zin van het woord, dus ook arbeidsgeschillen tussen de speler en de club, met uitsluiting 

van de burgerlijke rechter beslecht door arbitrage (art. 8, lid 3, onderdeel a, van de statuten). Partijen 

bindende statuten of reglementen waarin een arbitraal beding is opgenomen, gelden volgens 

art. 1020, lid 5, Rv als een overeenkomst tot arbitrage. De clubs en de spelers zijn door hun lidmaat-

schap gebonden aan de statuten en daarmee ook aan de arbitragebepaling. Daarnaast is in het model-

spelerscontract  een arbitraal beding opgenomen voor “alle geschillen die naar aanleiding van of in 

verband met deze overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer ontstaan”.  

 

 

5.5. Het wisselen van werkgever 

Na afloop van een spelerscontract staat het een speler vrij om een contract te tekenen bij een nieuwe 

club. Maar indien hij tussentijds van club wil wisselen − in voetbaltermen: ‘een transfer wil maken’ − 

zal hij overeenstemming moeten bereiken met zijn werkgever, die daarvoor een afkoopsom zal bedin-

gen (een transferbetaling). In de praktijk wordt deze overeengekomen tussen de twee clubs, maar dat 

neemt niet weg dat de reden voor de betaling is gelegen in de voortijdige beëindiging en de schade-

plicht die daaruit voortvloeit voor de speler. De partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen 

partijen geldt, is schadeplichtig, aldus art. 7:677, lid 2, BW. Bij het einde van het contract is er geen 

reden meer voor het betalen van een afkoopsom en is hij vrij om te vertrekken. Hij is dan transfervrij, 

zoals dat genoemd wordt. 

 

                                                      
112

  Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 818, nr. 3, memorie van toelichting, p. 14. Vgl. de website van de FBO, 
http://www.fbo.nl/fbo09321602/overleg-met-ministerie-szw-gestart/  

 

http://www.fbo.nl/fbo09321602/overleg-met-ministerie-szw-gestart/
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Als een speler tussentijds naar een andere club wil overstappen, kan hij, als het niet met wederzijds 

goedvinden lukt, aan de arbitragecommissie van de KNVB ontbinding van de arbeidsovereenkomst 

vragen wegens gewichtige redenen (art. 7:685 BW). De arbiters kunnen aan de club een schadever-

goeding toekennen (idem, lid 8). Bij voortijdige opzegging (zonder ontbinding) heeft de club als werk-

gever de keus om een gefixeerde schadevergoeding te vorderen dan wel een volledige schadevergoe-

ding (art. 7:677, lid 4, BW). De gefixeerde schadevergoeding is het bedrag van het in geld vastgesteld 

loon voor de tijd, dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren 

(art. 7:680, lid 4, BW). Dus in plaats van dat bedrag te ontvangen moet de werknemer het aan de 

werkgever betalen als schadevergoeding. De gefixeerde schadevergoeding kan bij schriftelijke over-

eenkomst op een hoger bedrag worden vastgesteld (idem, lid 4). Een verhoging van de gefixeerde 

schadevergoeding verhindert de werkgever niet om volledige schadevergoeding te vorderen. 

 
Met ingang van 1 juli 2015 komt door de Wet werk en zekerheid, genoemd in § 5.3 hiervoor, bij voor-

tijdige opzegging van een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst de volledige schadevergoeding 

te vervallen en blijft alleen de gefixeerde schadevergoeding bestaan. Bij ontbinding wordt de vergoe-

ding op dit zelfde bedrag gemaximeerd.113 In de Eerste Kamer is gedebatteerd over de consequenties 

hiervan voor het beroepsvoetbal. Door de VVD-fractie is opgemerkt dat de clubs nog slechts een 

geringe vergoeding zullen ontvangen in verhouding tot de schade die zij lijden.114 De minister heeft 

geantwoord dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst of bij een tussentijdse wijziging een 

hogere vergoeding wegens voortijdige beëindiging kunnen overeenkomen.115 Daarop heeft de VVD-

woordvoerder gezegd dat daarvoor twee partijen nodig zijn en dat in de praktijk spelers niet akkoord 

wensen te gaan met het vooraf vastleggen van een vergoeding en dat de spelersmakelaars al hebben 

gezegd hun spelers te adviseren niet akkoord te gaan.116 De minister is vrij uitvoerig hierop ingegaan, 

waarbij hij betwijfelt of de balans uit de voetbalwereld zal verdwijnen. Hij zegt echter de onrust 

serieus te nemen en heeft toegezegd met de KNVB om de tafel zal gaan om het op te lossen vóór de 

inwerkingtreding op 1 juli 2015. 

 

 

5.6. Gewichtige reden in het beroepsvoetbal 

Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden, welke van dien 

aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. In 

de rechtspraak van de arbitragecommissie van de KNVB is uitgangspunt dat de overeenkomst moet 

worden nagekomen en dat alleen in bijzondere gevallen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

ontbonden kan worden. Door de arbitragecommissie wordt een verandering van omstandigheden als 

                                                      
113

  Art. 7:671, lid 3, onderdeel c, art. 7:672, lid 9, en art. 7:677, lid 4, BW, zoals deze artikelen komen te luiden na inwerking-
treding van de Wet werk en zekerheid (art. I-T) bij Wet van 14 juni 2014, Stb. 216.  

114
  VVD-fractie in het voorlopig verslag, wetsvoorstel 33.818, Eerste Kamer, stuk B.  

115
  Memorie van antwoord, stuk C.  

116
  Plenaire behandeling 3 juni 2014 (stenogram).  
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bedoeld in de wet aanwezig geacht, en daarmee een gewichtige reden, als de speler de mogelijkheid 

heeft van een aanmerkelijke verbetering in twee opzichten. Hij moet er zowel financieel als in sportief 

opzicht aanmerkelijk op vooruit gaan.117 Sommige contracten bevatten een clausule die over voortij-

dige beëindiging gaat, zonder aan de speler uitdrukkelijk een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid te 

bieden. De arbitragecommissie neemt alleen een eenzijdige opzeggingsmogelijkheid aan als dat uit-

drukkelijk zo is geformuleerd, maar wel geeft zij als haar oordeel dat de club/werkgever verplicht is 

om mee te werken aan beëindiging tegen een schadevergoeding of een marktconforme transferver-

goeding. Afhankelijk van de formulering van de clausule is niet meewerken op zichzelf al een omstan-

digheid die ontbinding rechtvaardigt, ongeacht of er een aanmerkelijke financiële en sportieve verbe-

tering mogelijk is.118 

 

De arbitragecommissie hanteert in de zaken Bakens/BVO RKC Waalwijk en Suárez/FC Groningen119 

dezelfde criteria voor “een zodanige verandering in de omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst 

billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen”. Hier zal zoals gezegd niet snel en alleen 

in bijzondere omstandigheden sprake van zijn. Die bijzondere omstandigheden zijn in ieder concreet 

geval te toetsen en 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 (on)moge-

lijkheid van een tussentijdse beëindiging; 

 de vraag of er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie; 

 de vraag of er sprake is van zowel een aanmerkelijke sportieve als financiële positieverbete-

ring; 

 de lengte van de tussen partijen gesloten overeenkomst; 

 de tijd die de overeenkomst al heeft voortgeduurd; 

 de leeftijd van de speler; 

 de vraag of de overeenkomst recent is gesloten of verlengd; en 

 het tijdstip waarop en met ingang waarvan de ontbinding wordt verlangd.  

 

 

                                                      
117

  Zie bijvoorbeeld Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, JAR 1998/171, inzake gebroeders De Boer/Ajax. Hoewel zij een 
substantieel hoger inkomen konden verdienen gold dat niet als omstandigheid op grond waarvan de arbeidsovereen-
komst billijkheidshalve ontbonden diende te worden, omdat zij volgens de overeenkomst niet zouden vertrekken vóór  
1 juli 2001, ook niet als zij bij een andere club een hoger salaris konden verdienen, en zij bij het sluiten ervan waren bijge-
staan door meerdere adviseurs, onder wie hun advocaat. Ook werd er geen aanmerkelijke sportieve verbetering aan-
wezig geacht, omdat de gebroeders De Boer ook met Ajax in de Champions League konden spelen.  

118
  Zie bijvoorbeeld Arbitragecommissie 8 augustus 2007 inzake Bakens/RKC Waalwijk (ontvangen van KNVB; gepubliceerd in 

Anton Sportzaken 2007, nr. 3, p. 45.   
119

  Beide  uitspraken van het College van Arbiters van de KNVB ontvangen van de juridische afdeling van de KNVB.  
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5.7. Het transfersysteem 

In de exploitatie van een bvo vormen de inkomsten uit de afkoop van lopende spelerscontracten (de 

transfersommen) een belangrijke bijdrage aan het operationele resultaat. Hiermee verdient een club 

zijn investeringen terug die zijn gedaan in opleiding, in goede scouting van jeugdspelers wier ‘markt-

waarde’ is verhoogd tijdens het verblijf bij de club, in een trainer die het talent van de spelers heeft 

weten te ontwikkelen. De belangen van de club die zich wil verrijken en die van de speler die zich 

sportief (en financieel) wil verbeteren, lopen niet steeds parallel. Uitwassen van het transfersysteem 

en het behandelen van de spelers als koopwaar zijn weleens vergeleken met de slavenhandel en er 

zijn regels opgesteld om zorgvuldigheid bij deze transacties te waarborgen. 

 

De KNVB heeft in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal een aantal zaken geregu-

leerd met betrekking tot de overschrijving van spelers.120 Ook in het hierna te bespreken reglement 

van de FIFA zijn uitgangspunten opgenomen waarmee de nationale bonden rekening dienen te hou-

den. Indien een (prof)speler voor een andere bvo in Nederland wenst uit te komen, is overschrijving 

nodig; deze kan uitsluitend verleend worden door het bestuur betaald voetbal.121 Wanneer een speler 

wil deelnemen aan een competities van een buitenlandse bond, is er een verklaring van geen bezwaar 

nodig van het bestuur betaald voetbal.122 En omgekeerd moet een speler afkomstig van een bij de 

FIFA aangesloten bond vrijgegeven worden voordat hij aan de Nederlandse competities kan deelne-

men. Ook heeft hij een verklaring van geen bezwaar van het bestuur betaald voetbal nodig.123 Er zijn 

per jaar twee overschrijvingsperioden: de zomerperiode loopt van 9 juni tot en met 31 augustus en de 

winterperiode loopt van 3 januari tot en met 31 januari.124 Deze perioden hangen samen met het 

internationale transfersysteem. 

 

Het transfersysteem is vastgelegd in een reglement van de FIFA, genaamd Regulations on the Status 

and Transfer of Players (hierna: Transfer Regulations)125. De reikwijdte van deze Regulations is op 

zichzelf beperkt tot transfers tussen clubs die tot verschillende bonden behoren (Article 1, para-

graph 1), maar een aantal bepalingen moet in de reglementen van de nationale bonden worden geïn-

corporeerd. Volgens de FIFA is de ratio achter het reglement dat nationale bonden in hun reglemen-

ten geschikte maatregelen nemen om contractuele stabiliteit te beschermen, tegelijkertijd nationale 

wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten respecterend. In het bijzonder zouden volgens de 

FIFA de volgende principes in ogenschouw moeten worden genomen: 

 

                                                      
120

  [Naar § 7.7] Dit reglement is ook van toepassing op senior-amateurspelers die speelgerechtigd zijn binnen de sectie 
betaald voetbal.  

121
  Art. 3, lid 1, van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal.  

122
  Idem, lid 2.  

123
  Idem, lid 3.  

124
  Art. 6, lid 1, van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal.  

125
  Te vinden op de website van de FIFA:  

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85//regulationsstatusandtransfer_e.pdf. 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatusandtransfer_e.pdf


 

 

44 

 

  

 het principe dat contracten moeten worden gerespecteerd (pacta sunt servanda). Een 

overeenkomst tussen een contractspeler en een bvo kan alleen eindigen door verstrij-

ken van de termijn of door ontbinding met wederzijds goedvinden; 

 het principe dat contracten mogen worden opgezegd door een van beide partijen in het 

geval van een gerechtvaardigde reden (just cause). Doordat er een gerechtvaardigde 

reden is, zullen er geen consequenties zoals schadeplichtigheid uit de opzegging voort-

vloeien; 

 het principe dat contracten niet kunnen worden beëindigd gedurende het seizoen; 

 het principe dat bij opzegging zonder gerechtvaardigde reden (just cause) een compen-

satie wordt betaald en dat die compensatie kan worden vastgesteld of bedongen in een 

arbeidsovereenkomst. Artikel 17 van de genoemde Transfer Regulations bepaalt dat die 

compensatie wordt berekend met inachtneming de duur van onder andere het doorlo-

pende contract (met een maximum van vijf jaar) en het salaris en andere inkomsten van 

de speler onder het oude en/of het nieuwe contract; 

 

De bepalingen van de KNVB zijn neergelegd in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voet-

bal.  

 
 

5.8. Opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage 

In het transfersysteem is ook een opleidingsvergoeding en een solidariteitsbijdrage opgenomen (trai-

ning compensation en solidarity contribution). Art. 20 van de genoemde Transfer Regulations van de 

FIFA bepaalt dat een opleidingsvergoeding wordt betaald aan de club of clubs die de speler heeft res-

pectievelijk hebben opgeleid, wanneer een speler zijn eerste contract als professional tekent en elke 

keer wanneer de professional wordt getransfereerd tot het einde van het seizoen van zijn drieëntwin-

tigste verjaardag. De verplichting ontstaat ongeacht of de transfer plaatsvindt gedurende de looptijd 

van het spelerscontract of aan het einde ervan. De opleidingsvergoeding (training compensation) 

wordt uitgewerkt in Annexe 4 bij de Transfer Regulations. 

 

Art. 21 van de Transfer Regulations bepaalt dat, indien een professionele voetballer wordt getransfe-

reerd voordat zijn contract afloopt, elke club die heeft bijgedragen aan zijn opleiding en training een 

gedeelte van de transfersom ontvangt die zijn nieuwe club betaald heeft. Dit is de solidariteitsbij-

drage. Deze heeft betrekking op het aantal jaren dat de speler was geregistreerd bij een bepaalde club 

in de seizoenen van zijn twaalfde tot zijn drieëntwintigste verjaardag. Het solidariteitsmechanisme en 

de solidariteitsbijdrage (solidarity contribution) worden uitgewerkt in Annexe 5 bij de Transfer Regula-

tions. 

 

De desbetreffende regels van de KNVB zijn neergelegd in het Reglement Overschrijvingsbepalingen  
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Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage. 

 

 

5.9. De wettelijke opzegtermijn van de werkgever in surseance en faillissement 

Art. 40 en art. 239 Fw regelen de opzegging van arbeidsovereenkomsten tijdens faillissement respec-

tievelijk surseance van betaling. De twee regelingen verschillen op een aantal punten.126 Eerst zal hier-

onder de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd behandeld worden, omdat bvo’s ook ‘normaal’ 

personeel in dienst hebben, en daarna de overkomst voor bepaalde tijd. 

 

In de eerste plaats zijn de opzegtermijnen verschillend. Als uitgangspunt moet in beide gevallen de 

overeengekomen of wettelijke termijn in acht genomen worden (art. 40, lid 1, resp. art. 239, lid 1, Fw). 

Volgens art. 7:672, lid 2, BW hangt de termijn af van de duur van de arbeidsovereenkomst (te bepalen 

op de dag van de opzegging). De wettelijke opzegtermijnen voor de werkgever zijn als volgt:  

 

a. korter dan vijf jaar: één maand;  

b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar: twee maanden;  

c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar: drie maanden; en  

d. vijftien jaar of langer: vier maanden.  

 

De wettelijke opzegtermijn is voor de werkgever dus een maand, tenzij het dienstverband vijf jaar of 

langer heeft geduurd. Dan geldt volgens art. 7:672, lid 2, BW een wettelijke opzegtermijn van twee 

maanden of langer. 

 

De inbreuk die de Faillissementswet hierop maakt voor surseance en faillissement, in art. 239, lid 1, 

respectievelijk art. 40, is onoverzichtelijk en inconsequent. Beide bepalingen voorzien in een verkor-

ting van de wettelijke en/of de overeengekomen opzegtermijn tot zes weken, maar op een verschil-

lende manier. Het volgende schema tracht een begrijpelijke weergave van de regeling te zijn.  

 

 

(OT = overeengekomen opzegtermijn; WT = wettelijke opzegtermijn). 

  

                                                      
126

  Zie voor beide regelingen ook Van der Grinten 2011, hoofdstuk 24, § 11 en 12.  
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 SURSEANCE FAILLISSEMENT 

Werkgever Art. 239, lid 1, Fw Art. 40 Fw 

 OT verkort tot 6 weken, maar niet korter 

dan WT 

OT of WT van toepassing, maar 

verkort tot 6 weken 

 Vb. 1:  WT 1 mnd, OT 2 mnd 

             OT wordt verkort tot 6 weken 

 

 Vb. 2:  WT 2 mnd, OT 3 mnd 

             OT wordt verkort tot 2 mnd 

 

 Vb. 3:  WT 2 mnd; OT 2 mnd 

             Termijn blijft 2 mnd 

 

 Vb. 4:  WT 2 mnd, OT 1 mnd127 

             Termijn blijft 1 mnd; 

              verkorting tot 6w niet aan de orde 

 

 Vb. 5:  WT 3 mnd; OT 2 mnd 

             Termijn verkort tot 6w 

              Echter: termijn omschreven in  

              art. 7:673, lid 3, BW is 3 mnd.128 

 

 Overeenkomst voor bepaalde tijd: 

werkgever kan voortijdig beëindigen 

Overeenkomst voor bepaalde tijd: 

werkg. kan voortijdig beëindigen 

 

 

 

 

SURSEANCE 

 

 

FAILLISSEMENT 

Werknemer Art. 239, lid 2, FW Art. 40 Fw 

 WT van 1 mnd (art. 7:672, lid 3, BW) n.v.t. 

Werknemer kan meteen weg, maar OT niet 

verkort tot 6 weken 

OT of WT van toepassing, maar 

verkort tot 6 weken 

 Overeenkomst voor bepaalde tijd: 

werknemer kan niet voortijdig beëindigen, 

tenzij surseance in ovk een grond is voor 

voortijdige beëindiging 

Overeenkomst voor bepaalde tijd: 

werknemer kan voortijdig 

beëindigen (maar met opzeg-

termijn van zes weken) 

 Werknemer kan dus alleen meteen weg bij 

overeenkomst voor onbepaalde tijd, mits 

geen overeengekomen opzegtermijn 

Werknemer kan dus nooit meteen 

weg 

  

                                                      
127

  Volgens art. 7:672, lid 5, BW kan de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever alleen verkort worden bij collectieve 
arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan.  

128
  Daarom toch geen verkorting? De wettelijke termijn is bij overeenkomst verkort en daarom niet van toepassing. In 

art. 239, lid 1, Fw staat echter “de termijn, omschreven in” art. 7:672, lid 2, BW. 
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Overgang Geen bijzondere bepaling Art. 7:666 BW 

van onder- Art. 7:663 BW blijft van toepassing Art. 7:663 BW n.v.t. 

neming   

   

Ontslagver- Art. 6, lid 1, BBA Art. 2(1)(c) BBA 

gunning Ontslagvergunning UWV nodig Geen ontslagvergunning nodig 

  Art. 68, lid 2, Fw 

  Toestemming R-C nodig 

 

 

5.10. De wettelijke opzegtermijn van de werknemer in surseance en faillissement 

Voor de werknemer is de wettelijke opzegtermijn een maand (art. 7:672, lid 3, BW). Zoals blijkt uit dit 

schema blijft deze termijn voor hem gelden in faillissement, maar wordt hij bij surseance buiten wer-

king gesteld door art. 239, lid 2, Fw. Bij surseance kunnen de werknemers met een dienstverband voor 

onbepaalde tijd en zonder overeengekomen opzegtermijn dus meteen vertrekken, maar bij faillisse-

ment niet. Dat is tegenovergesteld aan hetgeen men zou verwachten, omdat bij faillissement het doek 

in beginsel gevallen is en surseance is bedoeld als adempauze. Luttmer-Kat vindt dit vreemd129 en Van 

der Grinten beschouwt dit zelfs als een kennelijke vergissing130 van de wetgever bij de invoering van 

de Wet flexibiliteit en zekerheid (Flexwet).131 Nu niet gebleken is van de bedoeling de positie van de 

werknemer materieel te wijzigen, moet volgens Van der Grinten worden aangenomen dat de basis-

termijn van een maand geldt en zelfs dat art. 239, lid 2, Fw als niet geschreven moet worden 

beschouwd.  

 

 

5.11. Betekenis overeengekomen opzegtermijn in surseance en faillissement 

Zoals blijkt uit het schema, wordt de overeengekomen opzegtermijn in faillissement altijd verkort tot 

zes weken, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De overeengekomen opzegtermijn blijft 

in surseance echter gelden voor de werknemer, ongeacht de lengte ervan, omdat de verkorting tot zes 

weken in art. 239, lid 1, alleen de opzegging door de werkgever/schuldenaar betreft. Dit kan ertoe 

leiden dat voor de werknemer een langere opzegtermijn geldt dan voor de werkgever. 

 

Voorbeeld 1: als de overeengekomen opzegtermijn voor de werknemer drie maanden is en voor de 

werkgever zes maanden,132 blijft het voor de werknemer drie maanden en wordt het voor de werkge-

                                                      
129

  Luttmer-Kat 1999, punt 2 op p. 99-100.  
130

  Van der Grinten 2011, hoofdstuk 24, § 12.  
131

  Wet van 14 mei 1998, Stb. 300.  
132

  Bij verlenging van de wettelijke termijn voor de werknemer (een maand) moet de termijn voor de werkgever het dubbele 
zijn van die voor de werknemer (art. 7:672, lid 6, BW). De termijn voor de werkgever kan alleen bij collectieve arbeids-
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ver zes weken (mits de wettelijke termijn niet langer is, dus als de dienstbetrekking korter heeft 

geduurd dan vijf jaar). 

 

Voorbeeld 2: bij de maximale verlenging van de termijn voor de werknemer tot zes maanden, waarbij 

de termijn voor de werkgever een jaar moet zijn, blijft het voor de werknemer zes maanden, terwijl 

het voor de werkgever zes weken wordt of, als de dienstbetrekking vijf jaar of langer heeft geduurd, 

twee drie of vier maanden.  

 

 

5.12. Overeenkomst voor bepaalde tijd — Beëindiging door werkgever  

Is een bepaalde duur van de overeenkomst overeengekomen (arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd), dient zich een wederom een verschil aan tussen faillissement en surseance. Volgens art. 239, 

lid 1, Fw kan de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig opzeggen, ook al is 

geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid overeengekomen, omdat die bepaling spreekt over het ein-

digen van de overeenkomst door opzegging.133 Van der Grinten zegt dat de wet de mogelijkheid van 

beëindiging geeft, ook van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.134 Hoewel art. 40, lid 1, Fw 

niet spreekt over het beëindigen van de overeenkomst, anders dan art. 239, is het zuiver tekstueel de 

vraag op of faillissement wel een beëindigingsgrond is voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd. De literatuur gaat zonder meer daarvan uit, wat ook logisch is en voor de hand ligt. Zo schrijft 

Tekst & Commentaar dat ingeval de werkgever in staat van faillissement is verklaard, zowel de werk-

nemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen, onverschillig of deze voor bepaalde 

of onbepaalde tijd is aangegaan.135 

 

Voor de beëindiging door de werkgever geldt de opzegtermijn van zes weken van art. 239, lid 1, Fw. Er 

is geen wettelijke opzegtermijn als minimum van toepassing, omdat voor een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd geen opzegtermijn is voorgeschreven. De overeenkomst eindigt namelijk van 

rechtswege bij het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan (art. 7:667, lid 1, BW). Voor-

afgaande opzegging is dan alleen nodig indien dat is overeengekomen of indien de wet of het gebruik 

dat vordert, zonder dat bij de overeenkomst, indien geoorloofd, daarvan is afgeweken (art. 7:667, 

lid 2, BW).  

 

 

                                                                                                                                                                        
overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan op minder dan het dubbele worden 
bepaald en nooit korter worden dan de termijn voor de werknemer (art. 7:672, lid 8).  

133
  Zie over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het beding van tussentijdse opzegging art. 7:667, de leden 1, 2 

en 3, BW en De Wollf 1999, § 3.3.5.  
134

  Van der Grinten 2011, hoofdstuk 24, § 12, de woorden "ook van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd”.  
135

  Van Sint Truiden 2012, aant. 1 bij art. 40 Fw.  
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5.13. Overeenkomst voor bepaalde tijd — Beëindiging door werknemer  

In surseance kan de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet opzeggen, omdat 

art. 239 voor de werknemer niet meer regelt dan dat zijn wettelijke opzegtermijn van een maand in 

art. 7:672, lid 3, BW niet van toepassing is (art. 239, lid 2, Fw). Art. 239, lid 1, Fw, dat voor surseance 

beëindiging mogelijk maakt, gaat alleen over de werkgever/schuldenaar, anders dan art. 40, lid 1, over 

faillissement, dat ook voor de werknemer geldt.  

 

Alleen als een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid in de overeenkomst is opgenomen (voor het geval 

van surseance van betaling of na het verstrijken van een bepaald gedeelte van de overeengekomen 

termijn), kan de werknemer opzeggen.136 In geen van de handboeken over insolventierecht is daar-

over een opmerking of vraag te vinden.137 Wel merkt Van der Grinten op dat de werknemer met een 

langdurig contract die elders in een vaste positie werk kan krijgen, op grond van een gewichtige reden 

bij de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan vragen.138 Dat zal ervan uitgaan dat de 

surseance als zodanig geen grond is voor tussentijdse beëindiging.  

 

De handboeken over insolventierecht wekken ten onrechte de indruk dat de werknemers bij sur-

seance altijd meteen weg kunnen. Zij worden bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd gehouden 

aan de eventueel overeengekomen opzegtermijn (§ 7.9 hiervoor). Bij een overeenkomst voor 

bepaalde tijd moeten zij die tijd ‘uitzitten’ (behoudens ontbinding door de rechter of arbiter). 

 

 

5.14. Overgang van onderneming in surseance en faillissement 

Het vijfde verschil tussen ontslag bij faillissement en ontslag bij surseance treedt op bij de overgang 

van een onderneming. De regel dat door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtin-

gen van de werkgever van rechtswege overgaan op de verkrijger (art. 7:663 BW), is niet van toepas-

sing bij faillissement (art. 7:666 BW). De Faillissementswet bevat een bepaling die moet beletten dat 

een faillissement wordt misbruikt om bij een geplande overgang van een onderneming een deel van 

de werknemers te lozen.139 Bij surseance gaan bij overgang van een onderneming de rechten de rech-

ten en verplichtingen van de werkgever wel over op de verkrijger van de onderneming. De werknemer 

met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in surseance, zoals boven bleek, alleen opzeg-

gen als het contract hem het recht geeft bij surseance te beëindigen. De werknemer zal ontbinding 

moeten vragen, op grond van de overgang van de onderneming als de gewijzigde omstandigheid die 

een gewichtige reden oplevert.  

                                                      
136

  In het laatste geval is de overeengekomen termijn  wel nog in zoverre van belang dat aan het einde ervan de overeen-
komst van rechtswege eindigt.  

137
   Onder meer op de volgende plaatsen ontbreekt dit onderwerp: Van Sint Truiden 2012, aant. 3 bij art. 239 Fw;  

Harmsen 2013, 386 Fw art. 239, C.4; Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, § XI.3; Huizink 2012, § 22.  
138

  Van der Grinten 2011, hoofdstuk 24, § 12.  
139

  Zie voor een behandeling van deze materie Van der Grinten 2011, hoofdstuk 19, § 5.  
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5.15. Ontslagvergunning in surseance en faillissement 

Het zesde verschil is dat de curator bij faillissement geen ontslagvergunning nodig heeft (art. 2, lid 1, 

onderdeel c, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA)). Wel heeft hij de toe-

stemming van de rechter-commissaris nodig (art. 68, lid 2, Fw, waarin art. 40 genoemd wordt). Bij sur-

seance hebben de werkgever en de bewindvoerder gewoon een ontslagvergunning nodig van het  

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) (art. 6, lid 1, BBA).140  

 

 

 

 

 

  

                                                      
140

  Voorheen werden de ontslagvergunningen gegeven door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), dat sinds 1 januari 
2009 onderdeel is van het UWV.  
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6. WAT  BETEKENT  DE  FAILLISEMENTSWET  VOOR  DE  BVO?  
 

 

 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de twee belangrijkste voor een bvo specifieke aspecten aan de orde van een 

surseance van betaling en een faillissement. Dat zijn de positie van de spelers en de status van de 

licentie. 

 

Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, zijn alle spelerscontracten arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd (§ 5.1 en § 5.3 hiervoor). De vraag rijst of spelers tijdens surseance of faillissement ont-

slag kunnen nemen of ontslagen kunnen worden en of zij dan buiten de twee transferperioden in het 

jaar toch overgeschreven kunnen worden naar een nieuwe club. Zoals ook vermeld, moet een speler 

niet alleen speelgerechtigd zijn, maar ook geregistreerd zijn bij de KNVB en, als hij naar een andere 

club gaat, overgeschreven worden  (§ 5.6 hiervoor).  

 

 

6.2. Spelerscontracten bij surseance van betaling  

Hiervoor bleek dat de werkgever in surseance een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig 

kan beëindigen (met een opzegtermijn van zes weken en met een ontslagvergunning van het UWV), 

maar de werknemer niet (§ 5.12 en § 5.13 hiervoor). De cao noch het model-spelerscontract bevat 

een clausule met betrekking tot surseance van betaling van de rechtspersoon in de hoedanigheid van 

werkgever.141 De speler blijft in surseance dus gebonden aan zijn voor bepaalde tijd aangegane 

arbeidsovereenkomst, aangenomen dat ook zijn individuele contract geen tussentijdse beëindigings-

mogelijkheid biedt. Ook als de onderneming van de bvo tijdens surseance in het kader van een door-

start overgaat op een andere rechtspersoon in de groep, blijft de speler gebonden aan zijn arbeids-

overeenkomst voor bepaalde tijd.  

 

De speler blijft zelfs gebonden als de onderneming van de bvo in het kader van een overname of een 

fusie overgaat naar een heel andere club, want volgens art. 7:663 BW gaan niet alleen de verplichtin-

gen van de werkgever over op de verkrijger, maar ook zijn rechten, dus ook het recht van de werkge-

ver op de arbeid van de werknemer. De speler zou hooguit ontbinding kunnen vragen wegens veran-

dering van omstandigheden als gewichtige reden (§ 5.6 hiervoor), maar dat maakt hem niet transfer-

vrij.  

 

                                                      
141

  CAO voor contractspelers betaald voetbal Nederland 2010-2014.  
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Hiervoor werd stilzwijgend ervan uitgegaan dat art. 7:663 BW op bvo’s van toepassing is, omdat zij als 

onderneming moeten worden aangemerkt, ook als zij niet naar winst streven. Dat uitgangspunt wordt 

hier alsnog verklaard. In art. 7:662 BW is wél het begrip ‘overgang’ gedefinieerd, maar niet het begrip 

‘onderneming’. In de Europese richtlijn uit 1977 die is geïmplementeerd in de artikelen 7:662 e.v. BW, 

geeft evenmin een definitie van het begrip ‘onderneming’.142 Volgens de memorie van toelichting bij 

de implementatiewet zijn onderneming alle organisaties, gericht op voortbrengen of levering van 

goederen of verlening van diensten, ongeacht of het winststreven daarbij een rol speelt.143 Het begrip 

‘onderneming’ in art. 7:663 BW dient door de rechter richtlijnconform geïnterpreteerd te worden144 

en zo nodig moet de Hoge Raad als hoogste rechter prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie 

over de interpretatie van het begrip ‘onderneming’ in de richtlijn.145 

 

In ander verband, het mededingingsrecht in de sport, is Olfers uitvoerig ingegaan op het onderne-

mingsbegrip in het EG-Verdrag.146 In de rechtspraak van het Hof van Justitie draait het begrip ‘onder-

neming’ in het verdrag om het uitoefenen van een economische activiteit. Clubs die zichzelf financie-

ren door de eigen marktactiviteiten, zoals sponsoring, verkoop van tickets en de inkomsten uit de 

transfers van spelers, zijn ondernemingen in de zin van het EG-Verdrag, aldus Olfers. Aangenomen 

moet worden dat voor het begrip ‘onderneming' in de betreffende richtlijn over overgang van onder-

nemingen niet anders is. 

 

 

6.3. Spelerscontracten bij faillissement 

Ook met betrekking tot een faillissement van een bvo bevatten de cao en het model-spelerscontract 

geen clausule. Bij faillissement treedt de regeling van art. 40 Fw in werking. Deze houdt in dat beide 

partijen de voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen met een opzeg-

termijn van zes weken. Vermoedelijk is in de arbeidsovereenkomsten van contractspelers evenmin 

een bepaling opgenomen die voor faillissement voorziet in een kortere opzegtermijn. 

 

Aangezien de speler in faillissement met een opzegtermijn van zes weken kan vertrekken, kan de club 

geen transfervergoeding bedingen. Zo lijkt, aldus Van Aalderen en Rozeman, het belangrijkste actief 

van de bvo als sneeuw voor de zon te verdwijnen.147 De auteurs voegen daaraan toe dat de curator 

                                                      
142

  Richtlijn  77/187/EEG, PbEG 1977, L 61, p. 26 betreffende het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. Zie over het begrip ‘onderneming’ in de 
richtlijn P.W. van Straalen, Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming, Monografieën Sociaal 
Recht, nr. 19, 1999, kluwer, Deventer, hoofdstuk 3. 

143
  Kamerstukken II 1979/80, 15 940 nr. 3, p. 4-5. Vgl. Asser/ Heerma van Voss 7-V 2012, nr. 280. 

144
  Zie bijvoorbeeld HvJEG 13 november 1990, zaak C-106/89 (Marleasing).  

145
  In HvJEG 6 oktober 1982, zaak C-283/81 (Cilfit) zegt het Hof van Justitie wanneer de hoogste nationale rechter niet ver-

plicht is om een vraag van gemeenschapsrecht die voor hem rijst, te verwijzen naar het Hof van Justitie.  
146

  Olfers 2008, hoofdstuk 14, over clubs in § 14.3.3. 
147

  Van Aalderen 2012.  
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krampachtig kan proberen de overeenkomst in stand te houden tot de eerstvolgende overschrijvings-

periode, maar dat de concurrentie ook wel zal inzien dat de speler vermoedelijk binnenkort transfer-

vrij kan worden ingelijfd. Hier lijken twee dingen door elkaar te worden gehaald: het civielrechtelijk 

mogen vertrekken van de speler en zijn ‘KNVB-rechtelijke’ (on)mogelijkheid om buiten de overschrij-

vingsperiode over te stappen naar een andere club. Het uitstellen van het ontslag tot een overschrij-

vingsperiode kan niet afdoen aan het transfervrij zijn. Enigszins voorstelbaar is wel dat het uitstellen 

van het ontslag tot na een overschrijvingsperiode een handje zou kunnen helpen om een transferver-

goeding los te peuteren, omdat de speler anders tot de volgende overschrijvingsperiode moet wach-

ten. Zie echter de dispensatiemogelijkheid in de volgende paragraaf. 

 

 

6.4. Overschrijving tijdens surseance van betaling en faillissement  

De vraag rijst of een contractspeler, als in surseance of in faillissement zijn arbeidsovereenkomst 

beëindigd is, overgeschreven kan worden naar een andere club, een bvo  dan wel een amateurclub, 

buiten de daarvoor volgens de reglementen geldende perioden.  

 

Voor overschrijvingen van contractspelers binnen de sectie betaald voetbal en internationale over-

schrijvingen van en naar de sectie betaald voetbal geldt het Reglement Overschrijvingsbepalingen 

Betaald Voetbal. Zoals hiervoor vermeld, gelden kunnen overschrijvingen alleen plaatsvinden van 

9 juni tot en met 31 augustus en van 3 januari tot en met 31 januari (§ 5.7 hiervoor).  Het bestuur 

betaald voetbal kan in bijzondere gevallen dispensatie verlenen en kan daarvoor richtlijnen vaststellen 

(art. 7 van het reglement). Mede door de hieronder te behandelen uitspraak van de Rechtbank 

Utrecht over spelers van HFC Haarlem is duidelijk dat een faillissement in beginsel een bijzondere 

omstandigheid is, die tot dispensatie behoort te leiden. 

 

In de Dispensatieregeling Overschrijvingen Betaald Voetbal KNVB148 is bepaald dat een buiten de over-

schrijvingsperioden ingediende aanvraag om overschrijving wordt gehonoreerd indien aan de bvo 

waarbij de speler staat geregistreerd, voorlopig of definitief surseance van betaling is verleend of 

indien de bvo door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert. 

 

De FIFA-regels hebben als uitgangspunt dat spelers alleen in een van de twee jaarlijkse perioden gere-

gistreerd kunnen worden, maar staan als uitzondering toe dat een profvoetballer wiens contract is 

geëindigd (has expired) vóór het einde van een periode, buiten die periode wordt geregistreerd.149 

Deze regel lijkt geen ruimte te bieden voor dispensatie. De vraag is of er wel van expiration van een 

contract gesproken kan worden als het voortijdig beëindigd wordt bij surseance of faillissement. Als 

elke voortijdige beëindiging een expiration zou zijn, zou het hele systeem van transferperioden zinloos 

                                                      
148

  Een richtlijn op grond van art. 7 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal.  
149

  Article 6 van de Regulations on the Status and Transfer of Players.  
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zijn. Blijft dat het onredelijk zou zijn om de FIFA-regels zó uit te leggen dat de nationale bonden geen 

enkele ruimte hebben om bij bijzondere omstandigheden dispensatie te geven, zelfs niet bij surseance 

en faillissement. 

 

Voor overschrijving van een contractspeler van een bvo naar een amateurclub geldt een ander regle-

ment, namelijk het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solida-

riteitsbijdrage (art. 1, lid 1, onderdeel a, van dat reglement). Een dergelijke overschrijving wordt ver-

leend door het bondsbestuur, die deze bevoegdheid kan delegeren aan een sectiebestuur (art. 9, 

lid 1). Een contractspeler wordt pas speelgerechtigd bij een amateurclub op 1 augustus na de indie-

ning van de aanvraag, mits ingediend vóór 15 juli (art. 8, lid 2, onderdeel a). In bijzondere gevallen kan 

het bondsbestuur dispensatie verlenen van de overschrijving, waarvoor het richtlijnen vaststelt 

(art. 10).150 De FIFA-regels voor overschrijving bepalen dat een speler die als beroepsspeler is geregi-

streerd, zich niet binnen dertig dagen na zijn laatste als prof gespeelde wedstrijd mag registreren als 

amateurspeler, maar deze regel niet is overgenomen in het reglement van de KNVB.151 

 

 

6.5. Rechtspraak over tussentijdse overschrijving  

De Rechtbank Utrecht heeft als voorzieningenrechter (in kort geding) geoordeeld over de overschrij-

ving van een contractspeler van een failliet verklaarde bvo naar een amateurclub (president  

Rb. Utrecht 11 maart 2010, LJN: BL7307). Het faillissement van HFC Haarlem is uitgesproken in januari 

2010, in de loop van het seizoen 2009/2010, heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met de con-

tractspelers opgezegd. Vijf spelers wilden bij vijf verschillende amateurclubs spelen, maar het bonds-

bestuur weigerde gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om overschrijving in de loop 

van het seizoen verlenen en daartoe dispensatie te verlenen van het voorschrift dat de speelgerech-

tigdheid voor bindende wedstrijden alleen per 1 augustus kan aanvangen. Het belang van de spelers 

bij de gevraagde overschrijving was dat zij in hun eigen onderhoud konden voorzien, hun spelersvaar-

digheden op peil konden houden en zich in de kijker konden spelen van geïnteresseerde bvo’s voor 

het volgende voetbalseizoen. Door het spelen bij de door hen gewenste amateurclubs konden al deze 

belangen worden verwezenlijkt (overweging 4.10 in het vonnis). Het door de KNVB aangevoerde 

belang om geen dispensatie te verlenen was dat er competitievervalsing zou optreden tegenover 

clubs die niet door Haarlem-spelers werden versterkt en die ook in de hoofdklasse streden voor plaat-

sing in de (destijds) nieuw te starten Topklasse. Die competitievervalsing werd door de rechtbank 

echter niet aannemelijk geoordeeld (overwegingen 4.8.1 - 4.8.3). De rechtbank oordeelde dat sprake 

                                                      
150

  In art. 7 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal staat ‘kan verlenen’, wat een bevoegdheid 
inhoudt, geen verplichting. In art. 10 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en 
Solidariteitsbijdrage staat ‘verleent’.  Hier moet het bestuur dus richtlijnen vaststellen. In de hierna te bespreken 
vonnissen van de Rechtbank Utrecht worden als richtlijnen gebaseerd op dit art. 10 vermeld de richtlijnen gepubliceerd 
Bewaarnummer 2009/’10 en in Bewaarnummer 2012/’13.  

151
  Article 3, paragraph 1, van de Regulations on the Status and Transfer of Players.  
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was van een bijzondere omstandigheid, namelijk dat de spelers buiten hun toedoen vanwege het 

onverwachte faillissement van hun club niet meer tijdens het seizoen konden spelen (overwe-

ging 4.11). Bij het besluit om af te zien van het verlenen van dispensatie moesten de maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid in acht genomen worden. De voorzieningenrechter oordeelde het aanneme-

lijk dat de bodemrechter zou oordelen dat de KNVB in redelijkheid niet had kunnen besluiten om geen 

dispensatie te verlenen. De rechtbank veroordeelde de KNVB om de spelers vóór 12 maart 2010 (dus 

dezelfde dag nog!) over te schrijven.152  

 

In een andere zaak heeft dezelfde rechtbank, eveneens in kort geding, de vordering tot overschrijving 

geweigerd. Een amateurspeler verzocht overschrijving naar de bvo PEC Zwolle voor het seizoen 

2012/2013, maar het verzoek werd pas op 23 juli 2012 door de KNVB ontvangen, terwijl het vóór 

15 juli had moeten worden ingediend. De speler stelde dat het de kans wordt ontnomen om als prof-

voetballer in het betaald voetbal uit te komen en zich verder te ontwikkelen en te manifesteren in het 

betaald voetbal, zijn spelersvaardigheden in competitieverband op peil te houden en zich in de kijker 

te spelen van andere geïnteresseerde bvo’s voor het volgende voetbalseizoen. De rechtbank over-

woog dat dit aan de orde zal zijn voor vrijwel iedere speler die het verzoek te laat indient en dat met 

toewijzing van de vordering het hele dispensatiesysteem op de helling zou gaan. De rechtbank achtte 

de stelling overigens onjuist, omdat de speler in competitieverband kon uitkomen bij een amateurver-

eniging en mocht trainen bij PEC Zwolle.   

 

De toewijzing van de vordering in de zaak van de Haarlem-spelers en de afwijzing van de vordering in 

de zaak van de PEC Zwolle-speler illustreren dat een faillissement een bijzondere omstandigheid is die 

tot dispensatie dwingt. Het te laat indienen van een verzoek is niet een bijzonder geval als bedoeld in 

art. 10 van het reglement. 

 

 

6.6. Gevolgen voor de licentie bij surseance van betaling en faillissement  

Zoals hiervoor vermeld is een licentie niet overdraagbaar, behalve met instemming van de licentie-

commissie bij overgang naar een andere rechtspersoon in dezelfde groep (§ 4.2 hiervoor). De licentie  

vervalt van rechtswege wanneer de licentiehouder onherroepelijk in staat van faillissement is komen 

te verkeren (§ 4.6 hiervoor). De licentiecommissie is bevoegd om de licentie in te trekken als aan de 

licentiehouder al dan niet voorlopig surseance van betaling is verleend (§ 4.6 hiervoor). Daarnaast is 

de licentiecommissie bevoegd om de licentie reeds in te trekken indien de licentiehouder behorende 

rechtspersoon failliet wordt verklaard, voordat de faillietverklaring onherroepelijk is geworden. Deze 

bevoegdheid geldt ook indien een tot de groep van de licentiehouder behorende rechtspersoon failliet 

wordt verklaard of indien aan hem surseance wordt verleend. 

                                                      
152

  Aangezien Haarlem zijn laatste wedstrijd gespeeld heeft op 22 januari 2010, is geen conflict opgetreden met de 
genoemde FIFA-regel, dat inschrijving als amateur pas dertig dagen na de laatste wedstrijd als prof mag plaatsvinden.  
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Voordat een bvo surseance aanvraagt zal zij overleg met de KNVB moeten voeren om te voorkomen 

dat de licentiecommissie de licentie zal intrekken. Na intrekking zou de hele aanvraagprocedure voor 

de licentie opnieuw moeten worden doorlopen met het risico dat de licentie niet verleend wordt op 

basis van de in het licentiesysteem vastgestelde eisen. 

 

De KNVB heeft als uitgangspunt dat sterfhuisconstructies in welke vorm dan ook in relatie tot bvo’s 

niet zijn toegestaan. Dat is vermeld in de inleiding van de Richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en 

continuïteit licentiehouder (hierna: Richtlijn continuïteit). Volgens dezelfde inleiding geldt deze richt-

lijn voor alle bestaande en aankomende licentiehouders die zelf de rechtsvorm van een kapitaalven-

nootschap kennen, dan wel op enige wijze gelieerd zijn aan een kapitaalvennootschap. 

 

Een ander beletsel voor reorganisaties is de – hiervoor vermelde − regel dat de licentie van rechts-

wege vervalt indien die licentiehouder zich omzet in een andere rechtspersoon dan wel fuseert of 

anderszins samengaat met een andere rechtspersoon (behoudens instemming van de licentiecommis-

sie). De Richtlijn continuïteit voegt daaraan als waarschuwing toe dat pas na goedkeuring van de licen-

tiecommissie de licentiehouder mag worden omgezet in een andere rechtsvorm of mag verdwijnen 

door juridische fusie of splitsing (onderdeel VI van deze richtlijn). Zonder die goedkeuring vervalt de 

licentie immers van rechtswege. 

 

Kritiek op categorische niet-overdraagbaarheid wordt geleverd door Jongmans en Stadig.153 Zij beplei-

ten heroverweging van het ongenuanceerde automatische verlies van de licentie bij faillissement zon-

der grace period, omdat bij verval van de licentie de sponsorinkomsten ver teruglopen, de televisie-

rechten wegvallen en spelers hun heil elders zoeken. Daardoor heeft RBC ervan moeten afzien om 

door te gaan in de hoofdklasse. De auteurs stellen dat de KNVB onder voorwaarden met maatwerk 

doorstart zou moeten faciliteren, om kapitaalvernietiging en ontslag te voorkomen en ook omdat 

anders gemeenten zich uit maatschappelijke overwegingen eerder gedwongen kunnen zien om in 

strijd te handelen met Europese staatssteunregels.  

 

 

  

                                                      
153

   Het Financieele Dagblad 8 juli 2011, nagenoeg identiek, maar met een andere inleidende alinea en met datum  
12 juli 2011, toegankelijk op de website van Banning Advocaten.  
(http://www.banning.nl/4234/homenl/publicaties/archief/licentiereglement-knvb-werkt-staatssteun-aan-voetbalclubs-
in-de-hand.html).  

http://www.banning.nl/4234/homenl/publicaties/archief/licentiereglement-knvb-werkt-staatssteun-aan-voetbalclubs-in-de-hand.html
http://www.banning.nl/4234/homenl/publicaties/archief/licentiereglement-knvb-werkt-staatssteun-aan-voetbalclubs-in-de-hand.html
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7. PRAKTIJKGEVALLEN  VAN  BVO’S  IN  SURSEANCE  EN  FAILLISSEMENT 
 

 

7.1. Introductie 

In dit hoofdstuk worden enkele praktijkvoorbeelden belicht. De hoofdzaken voor de bvo’s in de ver-

schillende casus worden aangestipt. 

 

 

7.2. HFC Haarlem  

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Haarlemsche Football Club Haarlem, verkorte naam 

‘HFC Haarlem’, was een betaaldvoetbalorganisatie, die meespeelde in de eerste divisie. Door de 

Rechtbank Haarlem is in januari 2010 aan HFC Haarlem voorlopige surseance van betaling verleend.154 

De bewindvoerder heeft aan de rechtbank, omdat voortzetting van de activiteiten noch een doorstart 

mogelijk was, op de voet van art. 242 Fw het faillissement aangevraagd, dat direct is uitgesproken. 

Tegen deze beschikking is geen hoger beroep ingesteld.155 

 

Oorzaken faillissement 

In het eerste faillissementsverslag van de curator wordt de aanloop naar het faillissement beschreven. 

In het vierde faillissementsverslag d.d. 15 februari 2011 worden de conclusies in het onderzoek naar 

de oorzaak van het faillissement uitgebreid besproken.   

 

HFC Haarlem kampte al vele jaren met een fors negatief eigen vermogen; halverwege 2008 was dit 

ruim een half miljoen euro. De accommodatie aan de Jan Gijzenkade was sterk verouderd en de 

bezoekersaantallen waren klein. In 2005 werd door de gemeente Haarlem met ene projectontwikke-

laar een realisatie-overeenkomst gesloten voor de nieuwbouw van een stadion met HFC Haarlem als 

huurder. In de loop van 2008 kwam het plan voor een nieuw stadion echter gaandeweg op losse 

schroeven te staan. De projectontwikkelaar gaf te kennen het stadionplan niet te kunnen realiseren, 

waarna in maart 2009 de gemeente de overeenkomst beëindigde.  

 

Na enkele jaren van bescheiden winsten is in het seizoen 2008/2009 een verlies geleden van ruim acht 

ton, dat goeddeels werd veroorzaakt door het wegvallen van de bouw en aan de bouw gerelateerde 

sponsoren. In de begroting was echter wel rekening gehouden met deze sponsorinkomsten. In 2009 

wendde HFC Haarlem zich tot de gemeente met de vraag om financiële steun en sprak de wens uit dat 

de bestaande locatie werd gerenoveerd. De gemeente stelde een budget van een miljoen euro ter 

                                                      
154

  Beschikking van 12 januari 2010, ontleend aan het eerste faillissementsverslag van de curator ex art. 73a Fw van  
   10 maart 2010.  
155

  Beschikking van 25 januari 2010, waarbij de voorlopig verleende surseance van betaling is ingetrokken. Datum onherroe-

pelijk worden beschikking: 3 februari 2010.  
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beschikking om te investeren in het oude stadion, maar zei tegelijkertijd dat HFC Haarlem zelf verant-

woordelijk was voor de bedrijfsvoering en moest aantonen dat de financiële zaken op orde waren. Dit 

was een voorbehoud ten aanzien van de investeringen. De bvo werd sterk afhankelijk van gemeente-

lijke besluitvorming en trachtte vanaf dit moment financieel te overleven door het vinden van nieuwe 

sponsoren, het uitgeven van certificaten van aandelen in het kader van een ophanden zijnde struc-

tuurwijziging, financiële steun van de gemeente en door intensievere samenwerking met Ajax. Maar 

een grote sponsor diende zich niet aan en kleinere sponsoren haakten af. Na gedane betalingen van in 

totaal 630.000 euro gaf de gemeente te kennen geen financiële bijdrage meer te leveren.  

 

Omdat er liquiditeitsproblemen waren ontstaan en de salarissen niet meer betaald konden worden, 

vroeg de club in januari 2010 voorlopig surseance van betaling aan. De bewindvoerder constateerde 

dat er geen geld in kas was. Debiteuren weigerden openstaande sponsorbedragen te voldoen. Geen 

enkele partij was bereid en in staat om de club te redden door sanering van de schuldenlast van onge-

veer twee miljoen euro. Er was geen geld om het seizoen af te maken of om een crediteurenakkoord 

te financieren.  

 

In de competitie stond HFC Haarlem onderaan in de eerste divisie en daarmee dreigde degradatie 

naar de Topklasse. De curator schreef: “Een doorstart was in een nieuwe rechtsvorm met achterlating 

van de schulden in de oude club is niet mogelijk omdat de licentie van de KNVB niet mee overgaat.”  

 

De curator is van oordeel dat de belangrijkste oorzaak het niet doorgaan van de bouw van het stadion 

is. Hierdoor vielen belangrijke sponsoren weg. Als gevolg hiervan had de bvo moeite om bestaande en 

nieuwe sponsoren te enthousiasmeren. Een sterke partij die de club had kunnen redden door de 

schulden weg te werken, is niet opgestaan. De club is uiteindelijk te veel afhankelijk geworden van de 

gemeente Haarlem. Die heeft weliswaar verantwoordelijkheid genomen, maar heeft ook niet ten 

onrechte aangegeven, aldus de curator, dat de club zelf verantwoordelijk bleef voor de resultaten en 

de gemeente heeft verder geen financiële ondersteuning meer geboden. 

 

Personeel 

HFC Haarlem beschikte over zestien contractspelers en twaalf amateurs. Daarnaast bestond de staf uit 

elf medewerkers en had de vereniging vijf overige medewerkers onder contract. Het voltallige perso-

neel is de dag na de uitspraak van het faillissement met inachtneming van een opzegtermijn ontsla-

gen. Het UWV is verzocht om alle loonverplichtingen richting de werknemers over te nemen. Tijdens 

de surseance van betaling was het UWV al verzocht om de loonverplichtingen van vóór datum faillis-

sement over te nemen. De meeste spelers zijn overgeschreven naar andere voetbalclubs, waar zij als 

amateur actief zijn. 
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Licentie 

Door het faillissement is per faillissementsdatum de KNVB-licentie om uit te komen in het betaald 

voetbal komen te vervallen. Ten tijde van het aanvragen van de surseance stond HFC Haarlem onder-

aan in de eerste divisie en driegde degradatie uit het betaald voetbal. Een bij de licentiecommissie dan 

wel bij het bestuur betaald voetbal op grond van het Licentiereglement ingediend plan van aanpak 

werd afgekeurd.  

 

Einde faillissement 

Er is een nieuwe amateurvereniging opgericht op het oude terrein van HFC Haarlem. De inventaris en 

de merknaam van HFC Haarlem zijn verkocht en geleverd aan deze nieuwe club, Haarlem-Kennemer-

land. Uit het laatste faillissementsverslag blijkt dat het faillissement kon worden voorgedragen om te 

worden opgeheven bij gebrek aan baten (art. 16 Fw); het is op deze manier op 18 juni 2013 beëindigd. 

Dit betekent dat er voor de preferente en concurrente crediteuren geen uitkering beschikbaar was. 

 

 

7.3. SC Veendam  

Bij SC Veendam, uitkomend in de eerste divisie in seizoen 2009/2010, was bvo de Stichting Betaald-

Voetbal Veendam (hierna: de Stichting), die tot de sectie betaald voetbal toegelaten en licentiehouder 

was. Blijkens het surseanceverslag, tevens het eerste faillissementsverslag van 7 juni 2010, was er ten 

tijde van de surseance een directie, bestaande uit een algemeen directeur met de bevoegdheid om 

rechtshandelingen te verrichten tot 20.000 euro. Door het verlenen van de surseance kon de stichting 

alleen nog vertegenwoordigd worden door de ‘normale’ vertegenwoordigers en de bewindvoerder 

gezamenlijk.156  
 

De aanloopgeschiedenis van de surseance was in het specifieke geval van de Stichting wel heel bijzon-

der. De details zijn beschreven in de faillissementsverslagen, maar ook in het vonnis van de Rechtbank 

Groningen als voorzieningenrechter (kort geding) van 4 maart 2010 in de procedure van de Stichting 

tegen een voormalig bestuurslid, die tevens een van de sponsoren was.157 

 

Feiten 

De bewindvoerder schrijft dat bij aanvang van seizoen 2009/2010 de begroting sluitend was. Die slui-

tende begroting was mede te danken aan een sponsorovereenkomst ten bedrage van 1.300.000 euro 

met Norder Consultancy BV, een bv die zich bezighoudt met management consultancy en waarvan de 
                                                      
156

  Vertegenwoordiging van stichtingen is geregeld in art. 2:292 BW. De hoofdregel is dat het bestuur de stichting vertegen-
woordigt, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Volgens lid 2 van dit artikel kan de bevoegdheid tot vertegen-
woordiging statutair worden toegekend aan een of meer bestuurders. De bevoegdheid van het bestuur of een bestuur-
der is onbeperkt en onvoorwaardelijk, tenzij uit de wet anders voortvloeit. Volgens het laatste lid kunnen de statuten ook 
aan andere personen dan bestuurders bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen. Bij andere personen kan vooral 
gedacht worden aan functionarissen in dienst van de stichting.  

157
  Rb. Groningen 4 maart 2010, LJN BL6407 (voorzieningenrechter).  
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heer J. Norder (via de holding/ beheermaatschappij J. Norder Beheer BV) enig aandeelhouder en sta-

tutair directeur is. Norder was toentertijd een van de bestuursleden van BV Veendam. De sponsor-

overeenkomst is in het geheel niet nagekomen door de vennootschap van Norder. Deze overeen-

komst bleek in zoverre een wassen neus te zijn dat de sponsor niet van zins was om de verplichtingen 

na te komen. 

 

Uiteindelijk heeft de Stichting wegens liquiditeitsproblemen de beide bv’s van Norder en Norder in 

privé in rechte betrokken. Zij vorderde nakoming van de sponsorovereenkomst. Norder heeft in die 

procedure gesteld dat de overeenkomst een pro-forma overeenkomst (fake) was die louter werd 

opgesteld teneinde de KNVB (licentiecommissie) te doen denken dat de club aan de financiële eisen 

voldeed en om zo de licentie veilig te stellen voor het seizoen 2009/2010. Volgens Norder was voor 

beide partijen van meet af aan duidelijk dat het in het contract genoemde bedrag niet voldaan 

behoefde te worden en het nooit de bedoeling is geweest om deze overeenkomst uit te voeren. 

 

Hier ging de rechter niet in mee. Het deel van de sponsorbijdrage dat volgens de bepalingen van de 

overeenkomst betaald moest worden, moest ook worden betaald. Het verweer van Norder dat die 

vennootschap niet kon betalen, omdat zij geen geld zou hebben gehad, werd verworpen. De rechter 

hielp de Stichting een handje door de persoonlijke aansprakelijkheid aan te nemen van de bestuurder 

van de BV die de sponsorovereenkomst had getekend. Dat was niet Norder zelf, maar zijn holding, die 

kennelijk wél kapitaalkrachtig was. 

 

De rechtbank overwoog hierbij als volgt: 158 

 

“van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder [kan] sprake zijn indien de 

bestuurder heeft bewerkstelligd of heeft toegelaten dat de vennootschap haar wette-

lijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Deze aansprakelijkheid mag alleen 

worden aangenomen wanneer aan de bestuurder, mede gelet op zijn verplichting tot 

een behoorlijke taakuitoefening, persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te 

staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door 

hem bewerkstelligde of toegelaten handelswijze van de vennootschap tot gevolg zou 

hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden 

voor de als gevolg daarvan optredende schade.” 

                                                      
158

  Rechtsoverwegingen 4.25 en 4.26.  
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De voorzieningenrechter was van oordeel dat van een dergelijke situatie sprake was:  

 

“Norder Beheer heeft als bestuurder en enig aandeelhouder van Norder Consultancy, 

haar dochtervennootschap Norder Consultancy met BV Veendam een sponsorovereen-

komst laten aangaan, waarvan Norder Beheer wist dat Norder Consultancy niet zelf-

standig haar uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zou kunnen nakomen 

en evenmin verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade.”  

 

De Hoge Raad heeft aansprakelijkheid van een bestuurder aanvaard in een geval waarin de bestuurder 

wist of redelijkerwijze moest weten dat de rechtspersoon verplichtingen aanging die de rechtspersoon 

kennelijk niet kon nakomen en waarvoor ook de rechtspersoon geen verhaal zou bieden. Dit criterium 

is bekend als de Beklamel-norm.159 

 

De voorzieningenrechter heeft Norder Consultancy BV veroordeeld om aan BV Veendam 750.000 euro 

te voldoen, omdat Norder Beheer als bestuurder en enig aandeelhouder Norder Consultancy een 

sponsorovereenkomst met BV Veendam liet aangaan, waarvan Norder Beheer wist dat Norder Consul-

tancy niet zelfstandig haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zou kunnen nakomen 

en evenmin verhaal zou kunnen bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Door Norder 

Consultancy deze verplichtingen aan te laten gaan, heeft Norder Beheer jegens de Stichting onrecht-

matig gehandeld volgens de rechter en is daarmee aansprakelijk voor de schade. 

 

In dit geval was de voorzieningenrechter van oordeel dat ook het bestuur van de Stichting ten tijde 

van de ondertekening van de overeenkomst wist, en in ieder geval redelijkerwijze had behoren te 

weten, dat Norder Consultancy de verplichtingen niet zou kunnen nakomen en evenmin verhaal zou 

bieden. De secretaris van het bestuur van de Stichting, die de overeenkomst met Norder heeft opge-

steld en ondertekend, wist dat Norder Consultancy − in de woorden van de bewindvoerder − een lege 

bv was. Bijgevolg dienden Norder Consultancy en de Stichting ieder vijftig procent van de schade te 

dragen. De voorzieningenrechter oordeelde dat de Stichting “een eigen verantwoordelijkheid (oftewel 

een eigen aandeel)” had in de destijds te lijden schade als gevolg van het niet nakomen van de ver-

plichtingen uit de sponsorovereenkomst door Norder Consultancy. 

 

Ook na dit vonnis is Norder Consultancy noch Norder Beheer tot betaling overgegaan, ondanks execu-

tiemaatregelen. De Rechtbank Groningen heeft aan de Stichting op haar verzoek voorlopig surseance 

van betaling verleend.160 

                                                      
159

  HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel).  
160

  Gegevens zijn ontleend aan het eerste surseanceverslag van de bewindvoerder d.d. 7 juni 2010.  
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De bewindvoerder schrijft dat de KNVB geen doorstart of sterfhuisconstructie toelaat en dat intrek-

king van de licentie door de KNVB een mogelijke sanctie is bij surseance van betaling. Uit het verslag 

blijkt dat de bewindvoerder om deze redenen vanaf het begin tegen de bestuurders heeft gezegd dat 

de surseance alleen zou slagen wanneer: (1) de doorlopende verplichtingen zouden worden nageko-

men, (2) een bevredigend akkoord met de crediteuren zou kunnen worden getroffen en (3) een slui-

tende begroting voor het seizoen 2010/2011 zou kunnen worden gepresenteerd. 

 

Ondanks pogingen van directie, bestuur en raad van commissarissen, waaronder een reddingsplan dat 

eruit bestond dat supporters gelden konden doneren aan de noodlijdende bvo, heeft de bewindvoer-

der op een gegeven moment moeten concluderen dat de situatie als bedoeld in art. 242, lid 1, sub 5, 

Fw aan de orde was. De staat van de boedel was zodanig dat handhaving van de surseance niet langer 

wenselijk was. Bovendien leek het niet reëel dat de stichting de schuldeisers na verloop van tijd zou 

kunnen bevredigen. Daarop heeft de bewindvoerder de rechtbank verzocht de surseance van betaling 

in te trekken en het faillissement van de Stichting uit te spreken. Bij beschikking van 12 mei 2010 heeft 

de rechtbank de surseance ingetrokken en de Stichting in staat van faillissement verklaard. Zoals gang-

baar is in de praktijk, werd de bewindvoerder als curator aangesteld. 

 

Na de faillietverklaring d.d. 12 mei 2010 is het personeel met toestemming van de rechter-commissa-

ris op dezelfde dag mondeling door de curator ontslagen krachtens art. 40 Fw.161 Diezelfde avond en 

nacht (na het uitspreken van het faillissement) ontving de bewindvoerder, zoals hij zelf schreef, signa-

len dat de surseance alsnog kon slagen. Hij heeft in het belang van de Stichting en de crediteuren 

besloten de kansen daarop zorgvuldig te onderzoeken. Kort na de faillietverklaring heeft Norder zich 

alsnog bereid verklaard een concreet bod te doen ter nakoming van zijn verplichtingen uit de sponsor-

overeenkomst. Dit is, onder meer, aanleiding geweest voor de Stichting om hoger beroep in te stellen 

tegen het vonnis van de rechtbank op grond van art. 8, lid 1, Fw. 

 

Bij de behandeling in hoger beroep was de curator in staat om het gerechtshof te bevestigen dat alle 

tot dan toe gedane financiële toezeggingen zodanig waren dat er voldoende middelen beschikbaar 

waren voor de financiering van een haalbaar crediteurenakkoord (waarbij de crediteuren 20% op hun 

vorderingen zouden ontvangen), dat aan de na 1 april 2010 doorlopende verplichtingen voldaan kon-

den worden en dat er een sluitende begroting mogelijk was voor seizoen 2010/2011. Ook was de 

Stichting in staat om de preferente crediteuren te voldoen. 

 

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft de beschikking van faillietverklaring vernietigd op grond van  

art. 15 Fw en het verzoek van de bewindvoerder tot intrekking van de voorlopig verleende surseance 

van betaling (alsnog) afgewezen.162 Hierdoor keerde de Stichting terug in de situatie van de voorlopig 

                                                      
161

  Zie het eerste surseanceverslag van de bewindvoerder d.d. 7 juni 2010.  
162

  Hof Leeuwarden 4 juni 2010, LJN BM6800.  
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verleende surseance van betaling. De arbeidsovereenkomsten van het personeel zouden hierna her-

steld worden na het arrest van het hof.163 Dit herstel is conform artt. 13a Fw. 

 

Einde surseance 

Uit mededelingen van het kantoor van de curator c.q. bewindvoerder blijkt dat het door de Stichting 

aan de concurrente crediteuren aangeboden akkoord is goedgekeurd door de rechtbank op 25 juni 

2010. Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan op 5 juli 2010. Daarmee is de surseance van betaling 

definitief geëindigd. 

 

Het tweede faillissement  

Enkele jaren later is de bvo wederom in ernstige financiële problemen verzeild geraakt. Aan SC Veen-

dam BV − de bvo was inmiddels gestructureerd als een bv met de Stichting als enig aandeelhouder − is 

bij beschikking van 12 maart 2013 door de Rechtbank Noord-Nederland voorlopig surseance van beta-

ling verleend.164 De bewindvoerder heeft direct na het uitspreken van de surseance en de daaropvol-

gende dagen met bestuurder Scholtens een oordeel gevormd omtrent de stand van de boedel. Er was 

sprake van een behoeft aan liquiditeit van 675.000 euro om aan de lopende verplichtingen van het 

seizoen te kunnen voldoen. Het verlies over boekjaar 2012-2013 zou ongeveer 200.000 euro bedra-

gen. Uit een voorlopige begroting over 2013-2014 kwam een verlies naar voren van 400.000 euro. Om 

de schuldeisers tevreden te kunnen stellen op termijn was nog een bijdrage nodig van op zijn minst 

100.000 euro uitgaande van eenzelfde akkoord als drie jaar eerder (zie hierboven). Hoofdsponsor  

Gjaltema en een groep investeerders rondom hem hebben bezien of het mogelijk was om een oplos-

sing te creëren, maar Gjaltema deelde na een week mede dat hij en zijn groep niet in staat waren om 

de benodigde liquiditeiten bij elkaar te brengen. In overleg met bestuurder Scholtens is op  

25 maart 2013 op voet van art. 242, lid 1, sub 5, Fw omzetting gevraagd van de surseance in faillisse-

ment, bij gebrek aan vooruitzicht op bevrediging van de schuldeisers en bij gebrek aan geld om zelfs 

aan de bestaande verplichtingen te voldoen. De Rechtbank Noord-Nederland heeft dezelfde dag het 

faillissement van de bv SC Veendam BV uitgesproken. Dit was in de maand maart, tijdens de competi-

tie derhalve. Een belangrijke doelstelling van het Licentiereglement is het niet komen te vervallen van 

een licentie gedurende het seizoen. Dit is vanuit sportief-organisatorisch oogpunt onwenselijk. In het 

geval van Veendam is dat dus mislukt. 

 

Naar de oorzaak van het faillissement is onderzoek gedaan. De curator noemde het opmerkelijk dat de 

club binnen drie jaar na de sanering van de schulden door het akkoord in surseance al in staat van 

faillissement verkeerde en een negatief eigen vermogen had opgebouwd van 800.000 euro. De cura-

                                                      
163

  Dat blijkt uit mededelingen van de bewindvoerder in het eerste surseanceverslag d.d. 7 juni 2010.  
164

  Ontleend aan het eerste openbare faillissementsverslag ex art. 73a Fw alsmede het eerste en enige surseanceverslag  
(ex. art. 227 Fw) van de curator en bewindvoerder.  
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tor had de nodige vragen en opmerkingen over het gevoerde beleid en het daarop gehouden toezicht. 

Na gesprekken met zowel een bestuurder als een drietal commissarissen zijn er discussies ontstaan 

over de voorlopige bevindingen van de curator. De onderzoeken zien op de boekhoudplicht en onbe-

hoorlijk bestuur. Er is uitvoerig getracht om tot een schikking te komen met de (advocaat van de) 

betrokken functionarissen, aldus de curator. In het meest recente faillissementsverslag165 schrijft hij 

dat aan de rechter-commissaris toestemming zal worden gevraagd om tot dagvaarding van de oud-

directeur en de drie voormalige leden van de raad van commissarissen over te gaan.  

 

De verwachte termijn en wijze van afwikkeling en de verwachte uitkering aan crediteuren waren nog 

niet bekend volgens dit verslag. De concurrente crediteurenlast bedraagt ruim 300.000 euro.  

 

 

7.4. RBC Roosendaal  

Eind mei 2011 concludeerde de betrokken functionarissen van NV RBC Roosendaal dat de vennoot-

schap haar financiële verplichten niet meer kon nakomen en dat een faillissement onafwendbaar was. 

De gemeente stond borg voor een bedrag van circa 4 miljoen euro voor de schulden van RBC aan de 

Bank Nederlandse Gemeenten (tegenwoordig BNG Bank). Als zekerheid had de gemeente een eerste 

recht van hypotheek op het stadion van en pandrechten op de overige activa bedongen.166 De 

gemeenteraad besloot geen nadere borgstelling van een miljoen euro aan RBC af te geven.  

NV RBC Roosendaal vroeg op 6 juni 2011 voorlopige surseance van betaling aan, deze werd verleend 

en op 8 juni zette de Rechtbank Breda de surseance om in faillissement op verzoek van de bewind-

voerder. Toen acht dagen hierna geen hoger beroep was ingesteld, verviel de licentie van RBC. 

 

Over de oorzaak van het faillissement valt in de faillissementsverslagen te lezen:167 “Onbalans tussen 

inkomsten in combinatie met veel te hoge schuldenlast (€ 4.2 mln hypothecaire schulden en € 1.3 mln 

sponsorleningen en obligatieleningen).” In een interview met de curatoren valt te lezen dat de totale 

schuldenlast ongeveer zeven miljoen euro bedroeg en dat de inkomsten onvoldoende waren om deze 

schuld te saneren.168 

 

Het faillissement is op 21 augustus geëindigd door opheffing wegens de toestand van de boedel, (ex 

art. 16 Fw), waardoor er geen uitkering mogelijk was aan preferente en concurrente crediteuren.  

 
 

 

                                                      
165

  Faillissementsverslag nummer 5 d.d. 4 juni 2014.  
166

  Informatie afkomstig uit Van Aalderen 2012.  
167

  Faillissementsverslag nummer 1 (en ook latere verslagen) d.d. 6 juli 2011.  
168

  Zie noot 193 hiervoor.  



 

 

65 

 

  

7.5.  AGOVV  

AGOVV Apeldoorn B.V. was een bv, waarvan alle aandelen werden gehouden door de stichting ‘stich-

ting Betaald Voetbal Apeldoorn’. Al jaren had de bv een fors negatief eigen vermogen; medio 2012 

was dit opgelopen naar 2012 twee miljoen euro. De concurrente crediteurenlast was ongeveer  

2,4 miljoen. Er werd geconcludeerd door een lid van stichtingsbestuur  dat het exploitatiemodel niet 

levensvatbaar was. Hier sloot de curator zich later bij aan. Dit model was sterk gericht op sponsor-

inkomsten, waarvan een te groot gedeelte zogenaamde barterdeals waren. Sponsoren konden niet 

meer aan de financiële verplichtingen jegens AGOVV en haakten af aan het begin van en tijdens het 

seizoen 2012/2013. Het resultaat was dat er liquiditeitsproblemen  ontstonden in 2012, zodanig dat in 

december van dat jaar de salarissen niet meer konden worden betaald. Een drastische reorganisatie 

met sanering van de schulden was noodzakelijk. De Belastingdienst verzocht in december 2012 het 

faillissement, mede omdat de bv de gemaakte afspraken met de Belastingdienst niet nakwam. Een 

gemaakt reddingsplan kwam nog meer onder druk te staan en nadat een maand geprobeerd is dit 

plan uit te werken, is op 8 januari 2013 het faillissement uitgesproken. Gebleken is dat het reddings-

plan onvoldoende ondersteund werd door crediteuren, de gemeente Apeldoorn en de vereniging 

AGOVV. De curator heeft geconstateerd dat de bvo structureel niet aan haar financiële verplichtingen 

kon voldoen de jaren voorafgaand aan het faillissement. De tekorten werden vaak gedicht met lenin-

gen van sponsoren en door het onbetaald laten van crediteuren. Meer in het bijzonder werd de huur 

aan de vereniging niet betaald ter zake van het huurcontract voor de velden en opstallen van het trai-

ningscomplex. 

 

De verwachting van de curator is dat het faillissement zal moeten worden opgeheven, waarbij aan de 

preferente en concurrente crediteuren geen uitkering zal volgen. 

 

 

7.6. Vitesse  

De besloten vennootschap B.V. Vitesse heeft bij verzoekschrift 29 februari 2008 aan de Rechtbank 

Arnhem verzocht om haar surseance te verlenen en heeft daarbij tegelijkertijd een ontwerp van 

akkoord aangeboden. De rechtbank heeft op 3 maart 2008 voorlopige surseance van betaling verleend 

aan B.V. Vitesse.  

 

Volgens het surseanceverslag van 20 maart 2008 drukten het negatief eigen vermogen van Vitesse van 

ruim 27 miljoen euro en de daarmee gepaard gaande rentelasten zodanig op de exploitatie van de 

vennootschap dat het onmogelijk was “om tot een bedrijfsvoering te komen die voldoet aan aan-

vaardbare en gangbare bedrijfseconomische ratio’s”. Vitesse was niet in staat de schuldenlast te ver-

minderen, daarvoor werden niet de noodzakelijke inkomsten gegenereerd. Indien de schuldpositie 

zou worden gehandhaafd, in combinatie met het financieren van het operationeel verlies met trans-

fersommen, zou de bvo uiteindelijk in insolventie geraken. Dit is de reden dat vóór de aanvraag van de 
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surseance het buitengerechtelijk akkoord aan de crediteuren is aangeboden. 60 van de 61 crediteuren 

stemden in met het akkoord en meer dan 50% van de uitstaande vorderingen was vertegenwoordig, 

hetgeen van belang is voor de in art. 268 Fw genoemde meerderheid. Maar de gemeente Arnhem 

stemde niet in en dat was voor B.V. Vitesse de aanleiding om de voorlopige surseance te verzoeken.   

 

Na onderzoek van de oorzaak en aanleiding van de voorlopige surseance adviseerden de bewindvoer-

ders aan de crediteuren om het aangeboden akkoord te aanvaarden. Enige tijd later heeft de recht-

bank het akkoord gehomologeerd. 

 

 

7.7. AZ  

AZ N.V. was onderdeel van DS Sport B.V., een vennootschap waarvan de aandelen volledig in handen 

waren van DSB Sport en Art Beheer B.V., een 100%-dochtervennootschap van DSB Beheer B.V.. DSB 

Beheer was het concern van Dirk Scheringa met als voornaamste onderneming DSB Bank N.V. Op  

21 oktober 2009 heeft de Rechtbank Alkmaar het faillissement van DSB Beheer uitgesproken, twee 

dagen na het uitspreken van het faillissement van DSB Bank (N.V.).  

 

AZ had ten tijde van de faillietverklaring ongeveer 200 fulltime arbeidsplaatsen, inclusief spelers. Tus-

sen DSB Bank en AZ bestond een sponsorovereenkomst op grond waarvan DSB Bank onder meer als 

shirtsponsor voor AZ optrad. Deze overeenkomst is kort na het faillissement van DSB Beheer in over-

leg met de curatoren beëindigd teneinde AZ in staat te stellen een nieuwe (hoofd)sponsor aan zich te 

binden.  

 

AZ huurde het stadion in Alkmaar van DSB Stadion B.V., voor 100% eigendom van DSB Beheer B.V., 

onder een langjarig huurcontract voor een huur van 2,6 miljoen euro per jaar.  

Mede als gevolg van de sterk tegenvallende opbrengsten van verkoop van spelers in de transfer-

periode in januari 2010 werd de financiële positie van AZ in de loop van 2010 steeds penibeler en zou 

het uitblijven van een oplossing naar verwachting hebben geleid tot surseance van betaling of faillisse-

ment van AZ.169  

 

De curatoren van DSB Beheer en DSB Bank hebben de mogelijkheid onderzocht om de aandelen in AZ 

en de vordering op AZ te verkopen “in goed overleg met het management van AZ”.  

 

Substantiële investeringen in AZ door derden bleven uit. De curatoren in het vierde verslag: “Door 

andere partijen gepresenteerde ideeën over een aankoop van de aandelen [bleken] om uiteenlopende 

redenen ´niet haalbaar, realistisch of financierbaar” te zijn.  

                                                      
169

  Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 26 augustus 2010.  
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Vervolgens is door de curatoren met AZ en een aantal lokale en regionale ondernemers overlegd om 

door middel van investeringen tot een “totaaloplossing” te komen. Parallel hieraan heeft AZ overleg 

gevoerd met een aantal grote crediteuren, wier medewerking essentieel was voor het doen slagen van 

het reddingsplan.  

  

De curatoren stelden als voorwaarde voor overdracht van de aandelen AZ N.V. voor een symbolische 

koopsom dat een vordering van het DSB Stadion ter zake van achterstallige huur door AZ integraal 

moest worden voldaan. Ook moest er een acceptabel aflossingsplan komen ter zake van het niet  

achtergestelde deel van een lening van ongeveer vier miljoen euro, gekoppeld aan de door AZ over de 

seizoenen 2010 − 2015 te realiseren opbrengsten uit verkopen van spelers (die per 1 maart 2010 bij 

AZ onder contract stonden).  

  

De lokale en regionale investeerders, die het reddingsplan mede mogelijk moesten maken, moesten 

zodanige middelen dan wel financieringsmogelijkheden aan AZ ter beschikking stellen dat AZ: 

 

 in staat zou zijn haar verplichtingen jegens de bij het reddingsplan betrokken crediteu-

ren, waaronder DSB Stadion en DS Sport na te komen en  

 over voldoende liquiditeiten zou beschikken om per 1 juni 2010 een zodanige begro-

ting aan de KNVB te kunnen presenteren dat het behoud van de licentie voor het sei-

zoen 2010/2011 zou zijn veiliggesteld.  

 

Uiteindelijk werd tussen alle betrokken partijen eind mei 2010 definitief overeenstemming bereikt, 

waarna de curatoren de rechter-commissaris om toestemming hebben verzocht om de transacties te 

effectueren. Na die toestemming zijn de aandelen in AZ geleverd aan Stichting AZ Alkmaar op  

2 juni 2010. Het stadion is geleverd aan Stadion Alkmaar Beheer B.V. en AZ heeft de vordering van DSB 

Stadion ter zake van achterstallige huur voldaan. Hiermee werd de bvo AZ uit het faillissement van het 

DSB-concern ‘getild’. 

 

 

7.8. FC Twente 

Op 9 april 2003 heeft Rechtbank Almelo de stichting Stichting F.C. Twente ’65 op verzoek van de Belas-

tingdienst failliet verklaard. Deze stichting had in 2000 de besloten vennootschap F.C. Twente ’65 B.V. 

opgericht en haar onderneming ingebracht in deze bv. De stichting was licentiehouder, de spelers 

waren in dienst van de bv.170 

 

De fiscus heeft de stichting naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting opgelegd van bijna drie mil-

joen euro. Daarvan waren zes aanslagen onherroepelijk met een totaalbedrag van ruim een miljoen. 
                                                      
170

  Zie archief NRC Handelsblad op http://vorige.nrc.nl/sport/article1588154.ece.  

http://vorige.nrc.nl/sport/article1588154.ece
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Daarnaast liet de stichting meerdere schuldeisers onbetaald en was er geen concreet voorstel om tot 

volledige betaling over te gaan; dit waren enkele redenen voor de rechtbank om FC Twente failliet te 

verklaren. 

 

De stichting heeft hier hoger beroep tegen aangetekend en verzocht het vonnis te vernietigen en het 

verzoek van de fiscus alsnog af te wijzen. Het ging in deze zaak primair om de vraag of de stichting in 

de toestand verkeerde dat zij heeft opgehouden te betalen. Er bleek een regeling te zijn getroffen tus-

sen de bvo en de fiscus ten aanzien van de bestaande schuld die samengevat inhield dat 2,4 miljoen 

euro door de stichting aan de fiscus zou worden betaald ingeval de faillietverklaring in hoger beroep 

werd vernietigd. Daarmee zouden ook de opgelegde naheffingsaanslagen zouden zijn afgedaan en de 

beroepschriften tegen de bestreden naheffingsaanslagen zouden worden ingetrokken. In het kader 

van het herstelplan van FC Twente heeft de gemeente Enschede een lening toegezegd van zes miljoen 

euro. De gemeente gaf een betalingsgarantie af voor betaling aan de fiscus van de 2,4 miljoen. Hier-

mee kon de belastingschuld worden voldaan en kwam er voldoende ruimte om andere schuldeisers te 

betalen. 

 

Al met al concludeerde het hof “dat niet summierlijk is gebleken dat de Stichting F.C. Twente thans in 

de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.”171 De beslissing luidde vernietiging van het 

vonnis van de rechtbank en afwijzing van het verzoek tot faillietverklaring. De licentie is derhalve niet 

ingetrokken en FC Twente kon actief blijven in de competitie.  
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  Gerechtshof Arnhem 5 juni 2003, LJN AF9603.  
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8. CONCLUSIE 
 

 

8.1. Algemeen  

De bedrijfstak betaald voetbal in Nederland staat er niet florissant voor. Desondanks komen er voor-

alsnog betrekkelijk weinig faillissementen en surseances van betaling voor. De deplorabele economi-

sche toestand in Europa en de in werking  getreden en in werking tredende strenge(re) financiële spel-

regels van de voetbalautoriteiten, zullen de bedrijfseconomische en sportieve verhoudingen op korte 

termijn echter op scherp zetten. Het lijkt waarschijnlijk dat het insolventierecht de komende jaren een 

grotere rol in het voetbal zal gaan spelen. 

 

De Nederlandse bedrijfstak staat niet los van de Europese en internationale. De wereldwijde finan-

cieel-economische situatie is van grote betekenis. De UEFA heeft maatregelen genomen om de finan-

ciële scheefgroei aan te pakken (Financial Fair Play). Sportief welzijn wordt in deze maatregelen sterk 

gekoppeld aan bedrijfseconomisch welzijn. Of de  maatregelen succesvol zullen zijn, valt echter te 

bezien in de komende jaren.  

 

Op twee gebieden onderscheiden voetbalondernemingen (bvo’s) zich van een reguliere onderneming. 

Dat is in de eerste plaats het bijzondere rechtsregime, dat gevormd wordt door de reglementen van 

de nationale en internationale voetbalbonden, KNVB, UEFA en FIFA. In de tweede plaats is het de 

bijzondere personeelscategorie bestaande uit de voetballer/werknemer en het transfereren van spe-

lers. 

 

In de bijzondere reglementen die de rechtsorde van de voetbalwereld vormen, hebben de volgende 

regelingen en mechanismen direct betrekking op het financiële welzijn van de bvo: 

 

 de gronden voor het verval van de licentie op basis van het Licentiereglement van de 

KNVB zijn voor het belangrijkste deel financieel van aard; 

 indien de financiën langdurig niet op orde zijn, wat bepaald wordt door het ‘financieel 

rating systeem’ met verscheidene controles per jaar, kan dit directe sportieve gevolgen 

hebben in de vorm van puntenaftrek; 

 de licentiecommissie is bevoegd de licentie in te trekken, indien een bvo surseance van 

betaling is verleend; 

 een bvo-licentiehouder verliest de licentie van rechtswege bij fusie, overname, ontbin-

ding en bij een onherroepelijk faillissement; en 

 de regels van Financial Fair Play van de UEFA, met als ultieme sanctie de uitsluiting van 

een club van Europese bekertoernooien. 



 

 

70 

 

  

8.2. Niet-overdraagbaarheid van de licentie – Beperkte doorstartmogelijkheden 

Hiervoor is de toepassing van het insolventierecht op bvo’s uiteengezet. Vanwege de grote investerin-

gen die bvo’s doen in het opleiden van spelers en het aantrekken van nieuwe spelers van buiten zijn 

ook de arbeidsrechtelijke regels betreffende het beëindigen van spelerscontracten in het algemeen en 

in surseance en faillissement in het bijzonder uiteengezet. De conclusie is dat bvo’s in het insolventie-

recht geen bijzondere positie hebben op grond van voor de sport specifieke criteria, zoals het streven 

naar een zo gelijk mogelijke  krachtmeting en het streven naar een evenwicht tussen geldmiddelen en 

sportprestaties.  

 

In het arbeidsrecht zijn in de rechtspraak van de arbitragecommissie criteria ontwikkeld aan de hand 

waarvan een voetballer voortijdig ontbinding kan vragen van zijn voor bepaalde tijd aangegane 

arbeidsovereenkomst, maar een uitspraak over ontbinding bij surseance of faillissement is niet 

bekend. Wel is een uitspraak van de burgerlijke rechter in kort geding bekend over de verplichting van 

de KNVB om na het faillissement van HFC Haarlem dispensatie te verlenen voor overschrijving buiten 

de daarvoor geldende transferperioden. 

 

Bvo’s in zwaar zweer zijn op twee punten afhankelijk van de KNVB bij de toepassing van de regels. Dat 

is in de eerste plaats de regel dat de licentie van de KNVB, die nodig is om in een van de twee compe-

tities in het betaald voetbal te mogen uitkomen, niet overdraagbaar is. De KNVB-regels blokkeren 

hiermee ook reorganisaties met als doel het voorkomen van surseance van betaling en faillissement. 

Bovendien vervalt de licentie van rechtswege bij omzetting in een andere rechtsvorm en bij overgang 

onder algemene titel door juridische fusie of splitsing, ook als deze geheel binnen dezelfde groep 

plaatsvindt en er geen tweede bvo in het spel is. 

 

Bij een onherroepelijk uitgesproken faillissement vervalt de licentie van rechtswege, wat elke door-

start onmogelijk maakt. De licentie heeft daarom bij faillissement geen enkele waarde voor de curator 

en de boedel. Bij surseance is de licentiecommissie bevoegd de licentie in te trekken en kan er met 

goedkeuring nog iets gedaan worden. Als de club kan aantonen dat een oplossing voor de financiële 

problemen nog mogelijk is, lijkt het in strijd met de redelijkheid en billijkheid die in de rechtsverhou-

ding toegepast moet worden, als de KNVB meteen bij het verlenen van de surseance daartoe zou 

overgaan. 

 

De tweede regel die het voorkomen van een faillissement bemoeilijkt, is dat spelers niet buiten de 

twee jaarlijkse transferperioden overgeschreven kunnen worden naar een andere club. Deze regel is 

verzacht door een dispensatieregeling die het bestuur betaald voetbal verplicht tot het verlenen van 

dispensatie bij surseance en faillissement. 
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Of een club in surseance of faillissement een transfervergoeding kan bedingen, is een kwestie van 

arbeidsrecht en hangt ervan af of de speler zijn contract voortijdig kan beëindigen of laten ontbinden. 

In surseance kan de werknemer zijn overeenkomst voor bepaalde tijd niet voortijdig beëindigen (tenzij 

de surseance contractueel een beëindigingsgrond is). Wel kan hij ontbinding vragen en de surseance 

aanvoeren als bijzondere omstandigheid. De club kan in dat stadium nog een ontbindingsvergoeding 

bedingen in ruil voor zijn medewerking aan voortijdige beëindiging. In faillissement echter kan een 

werknemer met een opzegtermijn van zes weken beëindigen, zonder ontbinding te vragen, en is de 

club niet meer in de positie om een transfervergoeding te bedingen.  

 

 

Amsterdam, 31 juli 2014 
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BIJLAGE 3 

 

HOOFDZAKEN  SURSEANCE  VAN  BETALING  EN  FAILLISSEMENT 

 

 

1. SURSEANCE  VAN  BETALING   

 

1.1. Inleiding 

De surseance van betaling wordt wel het voorportaal van het faillissement genoemd, omdat het 

meestal uitmondt in een faillissement. Surseance kan alleen door de schuldenaar zelf worden aan-

gevraagd, anders dan bij faillissement, dat normaliter wordt aangevraagd door schuldeisers. Aan de 

orde komen onder andere de procedure, de rechtsgevolgen voor het vermogen van de schuldenaar en 

de invloed op overeenkomsten. 

 

1.2. Karakter en rechtsgevolgen van de surseance van betaling  

De schuldenaar die voorziet, dat hij met het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voort-

gaan, kan surseance van betaling aanvragen, aldus art. 214, lid 1, van de Faillissementswet (hierna 

ook: Fw). Gedurende de surseance kan de schuldenaar niet worden genoodzaakt tot betaling van zijn 

schulden, aangevangen executies worden geschorst en gelegde beslagen vervallen (art. 230, de leden  

1 en 2, Fw).172 Aanhangige procedures worden echter niet geschorst en de surseance verhindert niet 

het aanhangig maken van nieuwe procedures (art. 231, lid 1).173  

 

Surseance is bedoeld om de schuldenaar enige tijd te gunnen om orde op zaken te stellen en even-

tueel tot sanering van zijn bedrijf te komen. De surseance van betaling biedt rust en bescherming,  

omdat de schuldenaar gedurende de surseance niet kan worden gedwongen tot het betalen van zijn 

concurrente crediteuren. Surseance van betaling wordt wel gekarakteriseerd als een algemeen uitstel 

van betaling, door de schuldeisers aan de schuldenaar verleend.174 In de praktijk wordt een surseance 

vaak snel omgezet in een faillissement als blijkt dat een doorstart of het op termijn kunnen “bevredi-

gen” van de crediteuren, zoals het in de Faillissementswet uit 1893 genoemd wordt, al dan niet door 

een akkoord, redelijkerwijs niet mogelijk is. 

 
Surseance van betaling leidt niet tot een algemeen beslag op de goederen van de schuldenaar, zoals 

faillissement. Het betekent wél dat de schuldenaar in zijn vermogensrechtelijke handel en wandel  

                                                      
172

  Surseance werkt echter niet ten aanzien preferente schulden voor zover zij verhaald kunnen worden op goederen 
waarop de voorrang rust (art. 230, lid 3, juncto art. 232, sub 1º).  

173
  In geval van een vordering tot betaling van een door de schuldenaar erkende vordering zal de rechter het uitspreken van 

het vonnis opschorten tot het einde van de surseance (art. 231, lid 2, Fw).  
174

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013 p. 127.  
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iemand naast zich moet dulden, de bewindvoerder(s). De schuldenaar verliest het vrije beheer en de 

vrije beschikking over zijn vermogen. Art. 228, lid 1, Fw bepaalt dat de schuldenaar gedurende de sur-

seance onbevoegd is enige daad van beheer of beschikking betreffende de boedel te verrichten zon-

der medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerders. De schuldenaar kan niet procederen 

zonder medewerking van de bewindvoerder (art. 231, lid 3).175 De bewindvoerder en de schuldenaar 

vormen een eeneiige tweeling; ze kunnen niet zonder elkaar.  

 
Op eigenmachtig handelen van de schuldenaar staat een aantal sancties: 
 

a. de bevoegdheid van de bewindvoerder om zonder de schuldenaar alles te doen wat nodig is 
om de boedel schadeloos te houden (art. 228, lid 1, tweede volzin); 

b. intrekking van de surseance (art. 242, lid 1, sub 3⁰, Fw); en 
c. een strafsanctie; drie maanden hechtenis of een geldboete van de derde categorie  

(art. 442 WvSr).  
 
De boedel is niet aansprakelijk voor verbintenissen ten gevolge van eigenmachtig handelen, behalve  

voor zover hij daardoor is gebaat (art. 228, lid 2, Fw). Dit betekent dat een schuldeiser uit een zonder 

medewerking van de bewindvoerder verrichte transactie geen verhaal op de boedel heeft.”176 Het 

gaat hier om relatieve nietigheid waarop slechts de bewindvoerder een beroep van doen  

(HR 10 mei 1928, NJ 1928, p.1501 m.nt. PS, W 11 835).”177  

 

Buiten het algemene uitstel van betaling vallen de zogenaamde boedelschulden, die bij voorrang 

betaald moeten worden. Het zijn de schulden aangegaan door de bewindvoerder en schulden waar-

van de wet het bepaalt, zoals arbeidsloon vanaf de aanvang van de surseance (art. 239, lid 3, Fw).  

 

1.3. Procedure 

De aanvraag van surseance door de schuldenaar geschiedt bij verzoekschrift; de rechtbank spreekt  

nagenoeg altijd onmiddellijk na het indienen hiervan de surseance voorlopig uit (art. 215, lid 2, Fw). 

Tegelijk met het verlenen van de voorlopige surseance benoemt de rechtbank een of meer bewind-

voerders die samen met de schuldenaar het beheer over de boedel moeten voeren (idem).178 Na ver-

loop van tijd heeft er een raadpleging van de schuldeisers plaats over de vraag of de surseance defini-

tief moet worden verleend (art. 218, lid 1, Fw). Wordt de surseance definitief verleend, dan staat 

daartegen hoger beroep en cassatie open aan de kant van de schuldeisers (art. 219, lid 1, respectie-

velijk art. 221, lid 1).179 De surseance wordt geacht te zijn ingegaan op de dag waarop zij voorlopig is 

verleend (art. 217 Fw). 

                                                      
175

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 133.  
176

  Huizink 2012, p. 31.  
177

  Van Sint Truiden 2012, aant. 5 bij art. 228 Fw.  
178

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p.128.  
179

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p.130.  
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1.4. Taken van de bewindvoerder 

In de praktijk wordt er veelal één bewindvoerder benoemd, met als taken:180 

 

 op korte termijn te onderzoeken of de onderneming van de schuldenaar voldoende  

levensvatbaar is om de voorlopige surseance in een definitieve te doen verkeren, dan 

wel deze te doen omzetten in een faillissement; 

 het tot de boedel behorend actief en passief in kaart te brengen, zulks mede aan de 

hand van de staat van baten en lasten; 

 de crediteurenlijst te beoordelen en te actualiseren; 

 in voorkomende gevallen met de schuldenaar de mogelijkheden van het aanbieden van 

een ontwerpakkoord te onderzoeken; en 

 overigens alle dagelijkse werkzaamheden van de schuldenaar te begeleiden en daaraan, 

indien hij het daarmee eens is, zijn medewerking, machtiging of bijstand te verlenen. 

 

De taak van de bewindvoerder richt zich primair op de behartiging van de belangen van de gezamen-

lijke schuldeisers. Daarnaast behartigt de bewindvoerder het belang van de schuldenaar. De bewind-

voerder moet de belangen van alle stakeholders proberen te behartigen, dus ook van bijvoorbeeld de 

werknemers en de afnemers. Onderzocht moet worden of de voortzetting van het bedrijf mogelijk is. 

Op die manier worden niet alleen de schuldeisers betaald, al dan niet gedeeltelijk , maar ook voor de 

werknemers en de sursiet zelf wordt mogelijk de ‘onderneming’ behouden, terwijl in een faillissement 

er louter verliezers zijn onder de stakeholders. 

 

1.5. Bestaande overeenkomsten en surseance van betaling 

De Faillissementswet bevat een algemene bepaling over de gestanddoening door de bewindvoerder 

van bestaande wederkerige overeenkomsten (art. 236). Deze komt overeen met de regeling daarvan 

voor faillissement (art. 37), die aan de orde komt in § 6.10 hierna. Tevens bevat de Faillissementswet 

bepalingen voor de opzegging van enkele bijzondere overeenkomsten in surseance: huurkoop, huur 

en arbeidsovereenkomst (art. 237a, 238 resp. 239 Fw). Ook deze bepalingen geven dezelfde regeling 

als de overeenkomstige bepalingen voor faillissement (art. 38a, 39 en 40 Fw). Zij zullen behandeld 

worden in § 6.11 hierna. De arbeidsovereenkomst in surseance en faillissement wordt uitgebreider 

besproken in hoofdstuk 7. 

 

1.6. Het einde van de surseance van betaling 

Een schuldenaar kan in het kader van de surseance zijn schuldeisers een akkoord aanbieden (art. 252 

Fw). Allereerst moet een akkoord worden aangenomen. Wordt het akkoord aangenomen door de 

schuldeisers, dan moet het nog door de rechter worden goedgekeurd (gehomologeerd). De regels 

                                                      
180

  Wessels 2007, p. 63-64.  
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voor homologatie zijn in hoofdzaak gelijk aan die bij faillissement; vgl. § 6.12 hierna. In een paar 

gevallen is de rechter verplicht de homologatie te weigeren. Deze dwingende weigeringsgronden 

staan in de wet genoemd (art. 272, lid 2, Fw). De rechtbank kan de goedkeuring ook op andere gron-

den en ambtshalve weigeren (art. 272, lid 3). Ingeval de rechter de goedkeuring weigert, dan kan de 

schuldenaar door de rechtbank failliet worden verklaard (art. 272, lid 4, juncto art. 277). Vindt 

homologatie wél plaats, dan betekent dit het einde van de surseance van betaling, wanneer het 

vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.181 De schuldeisers kunnen van de schuldenaar nakoming 

vorderen van het akkoord. Blijft de schuldenaar in gebreke, dan kan ontbinding van het akkoord 

worden gevraagd. Indien de rechter de ontbinding uitspreekt, moet de schuldenaar tegelijkertijd 

failliet worden verklaard (art. 280).182 

 

Een surseance van betaling van een rechtspersoon kan naast de homologatie van een crediteuren-

akkoord ook eindigen door omzetting in een faillissement, verloop van de termijn die de rechtbank bij 

verlening heeft bepaald en door intrekking.183 

 

 

2. FAILLISSEMENT 

 

2.1. Introductie 

Aan de orde komen doel en functie van het faillissement, de procedure, de verschillende soorten 

crediteuren in faillissement, de invloed van het faillissement op lopende overeenkomsten.  

 

2.2. Karakter en doel 

Faillissement is een algemeen beslag op de goederen van een schuldenaar ten behoeve van zijn geza-

menlijke schuldeisers.184 Alle goederen worden te gelde gemaakt en de opbrengst wordt onder aftrek 

van de faillissementskosten verdeeld onder de schuldeisers. Alle schuldeisers hebben in beginsel een 

gelijk recht, ongeacht het moment waarop ieders vordering is ontstaan; er is sprake van paritas credi-

torum.185 De opbrengst van het vermogen van de failliet is meestal niet toereikend is om ieder schuld-

eiser volledig te kunnen betalen. De wet stelt voorop dat iedereen dan naar evenredigheid van de 

grootte van zijn vorderingsrecht. Deze hoofdregel lijdt uitzondering bij een wettelijke voorrangspositie 

van een crediteur (art. 3:277 BW).186 Huizink omschrijft het als volgt. Alle goederen worden geëxecu-

teerd en de opbrengst wordt onder aftrek van de faillissementskosten uitgekeerd. Dit met inachtne-

                                                      
181

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 136.  
182

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 136.  
183

  Zie artt. 223, lid 1, 242 en 247 Fw.  
184

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, § 2 op p. 2 en Huizink 2012, p. 2.  
185

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p.4.  
186

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 61.   
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ming van de hoofdregel van art. 3:277 BW dat de opbrengst gelijkelijk onder de schuldeisers wordt 

verdeeld, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.187
 

 

2.3. De aanvraag  

Artikel 1 van de Faillissementswet luidt: 

 

“De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, 
wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij 
rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.”  

 
Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van de schuldenaar zelf of van zijn crediteuren 

en wordt ingeluid door het vonnis van faillietverklaring.  

 

2.4. Verlies van beheer en beschikking 

Het doel van het faillissement – het te gelde maken van het gehele vermogen ter verdeling onder de 

schuldeisers − bepaalt de wet dat de schuldenaar, met ingang van de dag waarop het faillissement 

wordt uitgesproken, het beheer en de beschikking over zijn tot het faillissement behorend vermogen 

verliest (art. 23 Fw). Die bevoegdheden gaan volgens art. 68 Fw over op de curator.188 De rechter-com-

missaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel (art. 64 Fw). De recht-

bank benoemt een van haar leden tot rechter-commissaris.  

 

2.5. Taken en bevoegdheden van de curator 

De curator heeft een groot aantal taken en bevoegdheden. Het meest algemeen is de wettelijke  

opdracht van beheer en vereffening van de boedel op grond van art. 68 Fw. In eerste instantie tracht 

de curator een zo volledig mogelijk beeld van de boedel te krijgen. Dit leidt tot een boedelbeschrijving, 

dat is een lijst van de goederen die tot de boedel behoren en hun waarde, en een staat van baten en 

schulden. Verder draagt hij er zorg voor dat de boedel, zoals hij die heeft aangetroffen, in stand blijft 

en dat er geen vermogensbestanddelen verdwijnen. De derde hoofdtaak is de vereffening of liquida-

tie. In een aantal gevallen heeft hij bij het verrichten van zijn werkzaamheden een machtiging nodig 

van de rechter-commissaris, zoals bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst.189 

 

De wet verplicht de curator in art. 73a Fw om telkens na verloop van drie maanden verslag uit te bren-

gen over de toestand van de boedel. Hij deponeert dat ter griffie van de rechtbank ter inzage van een 

ieder (art. 73a Fw). Dit zijn de zogenaamde openbare faillissementsverslagen.190 De rechtbank publi-

ceert alle faillissementsverslagen in het Centraal Insolventieregister, dat online toegankelijk is op 

                                                      
187

  Huizink 2012, p. 2.   
188

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 3.  
189

  Wessels 2009 (deel IV), vanaf p. 61.  
190

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 89.  
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http://insolventies.rechtspraak.nl/ Daarnaast publiceren curatoren de verslagen tegenwoordig op de 

website van hun kantoor. 

 

2.6. Afkoelingsperiode  

De curator heeft tijd in het algemeen tijd nodig om zich een beeld en een oordeel te vormen over de 

boedel. De rechter-commissaris kan daarom een afkoelingsperiode afkondigen van ten hoogste twee 

maanden, waarin bevoegdheden van derden, niet zijnde boedelschuldeisers, tot verhaal op goederen 

die tot de boedel behoren en tot opeising van goederen die zich in macht van de gefailleerde of de 

curator bevinden, niet uitgeoefende kunnen worden (art. 63a Fw).191 

 

2.7. Verificatie van vorderingen 

De opbrengst van het vermogen van de failliet is meestal niet toereikend om iedere schuldeiser volle-

dig te kunnen betalen. De wet stelt in art. 3:277 BW voorop dat iedereen dan moet worden voldaan 

naar evenredigheid van de grootte van zijn vorderingsrecht, behoudens redenen van voorrang. De 

meeste vorderingen moeten worden ingediend bij de curator, die deze vorderingen vervolgens veri-

fieert. Vorderingen kunnen worden erkend, voorwaardelijk toegelaten of betwist. Erkenning van een 

vordering heeft in faillissement kracht van gewijsde; het recht van de schuldeiser staat onherroepelijk 

vast tegenover de curator, de faillissementsschuldeisers en de failliet, zodat de schuldeiser het recht 

heeft om voor het erkende bedrag mee te delen in de baten van de boedel. Bij betwisting door de  

curator en/of door één of meer crediteuren probeert de rechter-commissaris de schuldeiser die  

erkenning vraagt en de betwister(s) te verenigen. Lukt dit niet, dan verwijst de rechter-commissaris de 

partijen naar een rolzitting van de rechtbank. Men spreekt in dat geval van een renvooiprocedure  

(art. 122 Fw).192 

 

2.8. Boedelcrediteuren 

Boedelschulden zijn schulden die ontstaan zijn door en in elk geval na de faillietverklaring door toe-

doen van de curator of ingevolge de wet.193 Zij kunnen op de boedel verhaald worden.194 In de recht-

spraak wordt de algemene regel gehanteerd dat een verplichting die is ontstaan als gevolg van een 

door de curator ten behoeve van de boedel verrichte rechtshandeling, als boedelschuld moet worden 

aangemerkt. Deze schulden kunnen worden aangemerkt als faillissementskosten. Het kenmerkende 

van boedelschulden is, is dat zij onmiddellijk uit de boedel moeten worden voldaan en dat zij niet ter 

verificatie hoeven worden ingediend. De boedelschuldeisers komen in beginsel het eerst aan bod 

wanneer de curator tot verdeling van de opbrengst overgaat.195 

 

                                                      
191

  Zie Van Sint Truiden 2012, aant. 2 bij art. 63a Fw en Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, § VI.8 op p. 80.  
192

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 95-96.  
193

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 62.  
194

  Huizink 2012, p. 53.  
195

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 62-63.  

http://insolventies.rechtspraak.nl/
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Boedelschuldeisers komen eerder aan de beurt dan de bevoorrechte schuldeisers. Die laatsten moe-

ten hun vorderingen ter verificatie indienen. Bij erkenning mét het voorrecht kan de preferente credi-

teur als eerste aanspraak maken op de opbrengst van de verkochte zaak c.q. op de opbrengst van het 

gehele vermogen van de schuldenaar. Wel moet hij bijdragen in de faillissementskosten.196 

 

2.9. Concurrente crediteuren 

Pas wanneer de hierboven genoemde boedelcrediteuren en de preferente crediteuren hun vorderin-

gen voldaan hebben gekregen, komen de overige schuldeisers, de concurrente crediteuren, aan bod. 

Zij moeten hun vordering(en) indienen bij de curator ter erkenning. 

 

2.10. Overeenkomsten en de invloed van faillissement 

Het faillissement als zodanig heeft geen effect op de inhoud van ten tijde van de faillietverklaring  

bestaande overeenkomsten en de rechten en verplichtingen daaruit van beide partijen. De faillietver-

klaring heeft in beginsel geen gevolgen voor bestaande wederkerige overeenkomsten en leidt op zich-

zelf dus niet tot ontbinding van wederkerige overeenkomsten.197 De wederpartij van de failliet kan 

echter alleen nakoming vorderen door aanmelding van zijn vordering ter verificatie (art. 26 Fw). Zo 

nodig moet de waarde van de vordering worden geschat in Nederlands geld (art. 133).  

 

Als de failliet een verplichting tot levering van een zaak heeft of tot het verrichten van een dienst en 

de wederpartij vóór de faillietverklaring reeds heeft betaald, kan de curator dus niet gedwongen wor-

den tot nakoming. Dat zou in strijd zou zijn met de paritas creditorum. Wanneer de failliet of in zijn 

plaats de curator toerekenbaar tekort schiet, kan de wederpartij de normale vorderingen instellen: 

nakoming, ontbinding en vervangende schadevergoeding (alles eventueel met aanvullende schadever-

goeding).198 Hij moet zijn vordering echter ter verificatie indienen. 

 

De Faillissementswet geeft in art. 37 een bijzondere regeling, die alleen geldt als zowel door de failliet 

als door zijn wederpartij niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen. De regeling geldt dus niet als een 

van beiden geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Als de failliet geheel aan zijn verplichtingen 

heeft voldaan, moet de wederpartij zijn tegenprestatie aan de boedel voldoen.199 Als daarentegen 

de wederpartij geheel is nagekomen, heeft hij een vordering op de boedel. Indien geen van beide par-

tijen geheel is nagekomen, geldt art. 37 Fw, die dezelfde regeling bevat als art. 236 voor surseance van 

betaling. De curator kan van de wederpartij nakoming vorderen, maar volgens art. 37, lid 1, Fw verliest 

hij dat recht als hij niet binnen een door de wederpartij gestelde redelijke termijn verklaart de over-

eenkomst gestand te doen. Dit komt erop neer dat de curator de keuze heeft tussen nakoming van de 

                                                      
196

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 67.  
197

  Van Sint Truiden 2012, aant. 1 bij art. 37 Fw.  
198

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 41.  
199

  Van Sint Truiden 2012, aant. 2 bij art. 37 Fw.  
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verplichtingen van de failliet en wanprestatie. Hij moet daarover duidelijkheid verschaffen op straffe 

van verval van zijn recht om de wederpartij tot nakoming te dwingen. Indien de curator zich tot nako-

ming bereid verklaart, is hij verplicht daarbij zekerheid te stellen voor de nakoming (art. 37, lid 2). De 

wederpartij kan gebruikmaken van art. 37, dat wil zeggen de curator een termijn geven om zich  

bereid te verklaren tot nakoming (met zekerheidstelling) ongeacht of de failliet reeds tekortgeschoten 

is.200 

 

Vorderingen die de wederpartij van de gefailleerde heeft wegens ontbinding of vernietiging van een 

vóór de faillietverklaring gesloten overeenkomst en vorderingen tot schadevergoeding wegens wan-

prestatie, als zij vóór de faillietverklaring zijn ontstaan, zijn concurrente vorderingen (art. 37a). Het 

tijdstip van de gebeurtenis waarop een vordering is terug te voeren is niet van belang, evenmin als het 

tijdstip van de ontbinding of de vernietiging.201 Daarvoor gelden de normale regels van het algemene 

vermogensrecht. 

 

2.11. Duurovereenkomsten  

Voor een aantal overeenkomsten worden in de Faillissementswet speciale voorschriften gegeven, die  

uitzonderingen vormen op de hoofdregel van art. 37: huurkoop (art. 38a), huur- en pachtovereenkom-

sten (art. 39) en de arbeidsovereenkomst (art. 40).202 Deze overeenkomsten zijn zogenaamde duur-

contracten. Deze voorschriften vormen een inbreuk op de normale voor deze overeenkomsten gel-

dende regels. De curator krijgt de bevoegdheid om de overeenkomst eerder te beëindigen respectie-

velijk op te zeggen dan volgens de overeenkomst zelf of de wet mogelijk zou zijn.203 Deze bevoegdheid 

kan niet bij het aangaan van een overeenkomst worden uitgesloten. Bij huurkoop gaat het niet om  

beëindiging of opzegging, maar om ontbinding (art. 38a). Indien de gefailleerde de huurkoper is, kan 

zowel de curator als de verkoper de huurkoop ontbonden verklaren. Voor deze duurovereenkomsten 

regelt de Faillissementswet een bijzondere opzegtermijn en ook bepaalt de wet dat huur en loon van-

af de dag van de faillietverklaring boedelschuld zijn (art. 39, lid 1, laatste volzin, resp. art. 40, lid 2). Op 

de arbeidsovereenkomst wordt uitvoeriger ingegaan in hoofdstuk 7. 

 

Dan is er ook nog een aantal overeenkomsten dat door de wet wordt beschermd op een andere ma-

nier, bijvoorbeeld de koop-breekt-geen-huur-bepaling. 

 

Een faillissement kan ook los van de wettelijke regeling belangrijke gevolgen voor overeenkomsten 

hebben, namelijk indien de overeenkomst zelf rechtsgevolgen verbindt aan het faillissement. 

 

                                                      
200

  Van Buchem-Spapens en Pouw 2013, p. 41.  
201

  Van Sint Truiden 2012, aant. bij art. 37a Fw.  
202

  De Faillissementswet bevat overeenkomstige bepalingen voor de beëindiging van dergelijke duurovereenkomsten bij 
surseance van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen (art. 237 en 237a, 238 en 239 resp. art. 305 en 313).  

203
  Huizink 2012, p. 76.  



 

 

82 

 

  

Als de curator de partij is die onder een overeenkomst moet presteren, dan heeft deze min of meer 

een vrijbrief om te wanpresteren. De curator kan namelijk niet worden gedwongen tot nakoming van 

contractuele verplichtingen van de gefailleerde die bestaan uit een doen, zoals bijvoorbeeld  het ver-

richten van een aangenomen werk of de levering van een goed. Als dat zo zou zijn, dan zou de ene 

schuldeiser beter af zijn dan de ander, en dat is in strijd met het beginsel dat gelijke crediteuren gelijk 

moeten worden behandeld, de paritas creditorum. 

 

2.12. Het einde van het faillissement 

Een faillissement kan op de volgende manieren eindigen:  

 
a. vernietiging van de faillietverklaring; 

b. een akkoord; 

c. het verbindend worden van de slotuitdelingslijst; 

d. opheffing wegens gebrek aan baten;  

e. vereenvoudigde afwikkeling; en 

f. volledige voldoening van de geverifieerde schuldeisers (art. 193 Fw). 

 

Ad a) Vernietiging van de faillietverklaring 

De failliet kan rechtsmiddelen aanwenden en dan kan de faillietverklaring vernietigd worden, bijvoor-

beeld omdat de schulden intussen zijn voldaan, door de failliet zelf dan wel door een derde, of omdat 

de hogere rechter anders oordeelt over het bestaan van de vordering van de aanvrager van het faillis-

sement. De voormalige failliet krijgt dan het beheer en de beschikking over zijn vermogen, die op de 

curator waren overgegaan, terug. 

 

Ad b) Akkoord 

Het faillissement eindigt door homologatie van een akkoord. Eerst moet het akkoord door de failliet 

aangeboden worden en vervolgens door de schuldeisers aangenomen worden. De wet eist hiervoor 

een gewone meerderheid van de op de verificatievergadering aanwezige schuldeisers (art. 139 Fw). 

Deze meerderheid moet ten minste de helft van de concurrente erkende en voorwaardelijk toegelaten 

vorderingen vertegenwoordigen (art. 145 Fw.). Vervolgens moet de rechtbank het aangenomen ak-

koord homologeren, dat wil zeggen goedkeuren (art. 150 Fw). Zij kan dat op bepaalde gronden weige-

ren (art. 153 Fw). Het gehomologeerde akkoord is verbindend voor alle concurrente schuldeisers, 

ongeacht of zij hun vordering in het faillissement ingediend hebben (art. 157 Fw). Het faillissement 

eindigt door het in kracht van gewijsde gaan van het akkoord (art. 161 Fw). 

 

Meestal houdt een akkoord in dat een bepaald percentage van de concurrente schulden wordt vol-

daan en dat het meerdere wordt kwijtgescholden. Een akkoord betreft alleen de uitkering op concur-

rente vorderingen. Preferente crediteuren staan buiten een akkoord (art. 157 Fw). Een akkoord kan 
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als voordelen hebben vaak dat het sneller tot uitkering en afwikkeling van het faillissement leidt en 

ook dat het uitkeringspercentage hoger is. Als een akkoord niet nagekomen wordt, wordt het door de 

rechtbank ontbonden en opnieuw het faillissement uitgesproken (art. 165 en 167 Fw). De curator gaat 

dan onmiddellijk over tot vereffening en een nieuw akkoord is niet mogelijk (art. 170 Fw).  

 

Ad c) Het verbindend worden van de slotuitdelingslijst 

De vereffening begint wanneer geen akkoord tot stand komt, omdat het niet aangeboden, niet aange-

nomen of niet gehomologeerd wordt. Dan treedt de staat van insolventie in (art. 173 Fw). Een rechts-

persoon wordt daarmee ontbonden (art. 2:19, lid 1, onderdeel c, BW). De curator kan de verificatie-

vergadering nog voorstellen om het bedrijf van de failliet voort te zetten (art. 173a Fw). Als dat niet 

gebeurt of als het eerst voortgezette bedrijf later alsnog wordt gestaakt, gaat de curator over tot 

tegeldemaking (verkoop) van de bezittingen van de boedel (‘baten’) om uit de opbrengst de schulden 

te voldoen (art. 175 Fw). Dat gebeurt volgens een uitdelingslijst die door de rechter-commissaris moet 

worden goedgekeurd (art. 180 Fw). In sommige faillissementen worden tussentijdse uitkeringen 

gedaan. Als eerste moeten als boedelschulden de faillissementskosten worden vergoed, waaronder 

het honorarium van de curator, omdat deze gemaakt zijn ten behoeve van de schuldeisers. Bij het 

einde van de vereffening eindigt het bestaan van een rechtspersoon (art. 2:19, lid 6, BW).  

 

De schuldeisers behouden hun vordering op de failliet voor het niet voldane gedeelte en die kunnen 

zij later individueel executeren op basis van het proces-verbaal van de verificatievergadering  

(art. 196 Fw). Als later onverwacht een bate opkomt, doet de curator op bevel van de rechtbank een 

uitkering volgens de vroegere uitdelingslijsten (art. 194 Fw).  

 

Ad d) Opheffing wegens gebrek aan baten 

Indien niet voldoende baten beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de 

overige boedelschulden, kan de rechtbank de opheffing van het faillissement uitspreken (art. 16 Fw). 

 

Ad e) Vereenvoudigde afwikkeling 

Als de baten onvoldoende zijn voor enige voldoening van de concurrente schuldeisers, kan de rechter-
commissaris bepalen, op verzoek van de curator of op eigen initiatief (ambtshalve), dat afhandeling 
van de concurrentie vorderingen achterwege blijft en dat geen verificatievergadering wordt gehouden 
(art. 137a) Fw. 
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GEBRUIKTE  AFKORTINGEN 

 

 

aant.   aantekening 

AFC   Asian Football Confederation 

A-G   advocaat-generaal 

BBA   Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 

bv    besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

BW   Burgerlijk Wetboek 

CAF   Confederation of African Football/ Confédération Africaine de Football 

cao   collectieve arbeidsovereenkomst 

CBV   Coaches Betaald Voetbal 

CED   Coöperatie Eerste Divisie 

CIES   Centre International d’Etude du Sport 

CONCACAF Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football 

CONMEBOL  Confederación Sudamericana de Fútbol 

ECV   Eredivisie Commanditaire Vennootschap 

EG-verdrag  Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

EU-Verdrag  Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

FBO   Federatie van Betaald voetbal Organisaties 

FIFA   Fédération Internationale de Football Association 

FRS   Financieel Rating Systeem 

Fw   Faillissementswet 

HvJEG   Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 

HvJEU   Hof van Justitie van de Europese Unie 

HR   Hoge Raad der Nederlanden 

IFAB   International Football Association Board 

IOC   Internationaal Olympische Comité 

KNVB   Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

mln   miljoen 

mnd   maand 

nv   naamloze vennootschap 

OFC   Oceania Football Confederation 

ovk   overeenkomst   

PbEG   Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 

Rb.   Rechtbank 

R-C   rechter-commissaris 

Rv   Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
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rvc   raad van commissarissen 

Stb.   Staatsblad 

UEFA   Union of European Football Associations 

UWV   Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
VVCS   Vereniging van Contractspelers 

VWEU   Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
WvSr   Wetboek van Strafrecht 

 
 


