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1 Inleiding  

 

Transfer, transfersom, transferregeling en transfersysteem: termen die vaak gebruikt worden 

voor de wisseling van club door een voetballer, de vergoeding die door een club betaald wordt en de 

regeling die van toepassing is op een transfer. Deze begrippen kunnen verwarrend zijn omdat er geen 

onderscheid wordt gemaakt naar de aard waarop de regeling gebaseerd is. Het kan enerzijds gaan om 

een statutaire of reglementaire regeling op grond van het verenigingsrecht en anderzijds om een 

arbeidsrechtelijke regeling.1 Sinds 1967 wordt het voetbalcontract dat een professionele speler met 

een betaald voetbalorganisatie (verder te noemen: bvo) sluit, aangemerkt als een 

arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek (verder te noemen: BW).2  

De rechtsrelatie tussen een voetballer en zijn werkgever is daarom een bijzondere. De relatie wordt 

niet alleen beheerst door het arbeidsrecht, maar ook in grote mate door de reglementen van de 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (verder te noemen: KNVB) en de Fédération Internationale de 

Football Associations (verder te noemen: FIFA). De solidariteitsvergoeding, het onderwerp van deze 

scriptie, is vastgelegd in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en 

Solidariteitsbijdrage (verder te noemen: RAOS) van de KNVB en derhalve een vergoeding naar 

verenigingsrecht. De vergoeding betreft een percentage van de transfersom, de arbeidsrechtelijke 

ontbindingsvergoeding.  

 

De hoogte van de transfersommen is in de loop der jaren flink gestegen.3 Christiano Ronaldo verhuisde 

in 2009 van Manchester United naar Real Madrid voor een recordbedrag van 95 miljoen euro. De 

transfersommen liggen in Nederland een stuk lager. De hoogste transfersom werd betaald voor 

Miralem Sulejmani door AFC Ajax in 2008, te weten 16 miljoen euro.4 Een hoge transfersom is voor 

opleidingsclubs geen vervelende zaak, zij kunnen hier namelijk van profiteren, toch……….?  

 

Lasse Schøne, een voetballer met de Deense nationaliteit, doorliep zijn jeugdopleiding in Denemarken 

en Nederland. Op 16-jarige leeftijd werd hij gescout door SC Heerenveen en maakte hij de overgang 

naar Nederland. Sindsdien heeft Schøne een aantal nationale transfers op zijn naam staan. Hij ging van 

SC Heerenveen naar de Graafschap, om vervolgens een contract te tekenen bij N.E.C. Dit seizoen (2012 

/ 2013) tekende hij voor drie jaar bij AFC Ajax. In geval van een nationale Nederlandse transfer zijn de 

reglementen van de KNVB van toepassing. Op grond van deze reglementen ontvangen alleen 

Nederlandse opleidingsclubs een solidariteitsvergoeding, terwijl in geval van een internationale 

transfer alle opleidingsclubs een solidariteitsvergoeding ontvangen. Buitenlandse clubs staan dus 

buitenspel als hun talent een nationale transfer in het buitenland maakt. Dit betekent dat SC 

Heerenveen in het voorbeeld wel een solidariteitsvergoeding ontvangt, terwijl de Deense club Lyngby 

BK naar haar centen kan fluiten. Dit zou onrechtvaardig genoemd kunnen worden, want ook de Deense 

club heeft geïnvesteerd in de opleiding van Schøne.  

 

                                                                 
1 H.T. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 238. 
2 Ktr. Amsterdam 5 april 1967, NJ 1697/418 (Laseroms).  
3 European Commission, ‘The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players’, January 2013. 
4 H. Boersma, ‘De 7 duurste voetbaltransfers’, <http://www.quest.nl/achtergrond/de-7-duurste-
voetbaltransfers>, geraadpleegd op 3 september 2012.  

http://www.quest.nl/achtergrond/de-7-duurste-voetbaltransfers
http://www.quest.nl/achtergrond/de-7-duurste-voetbaltransfers
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Naar aanleiding van dit voorbeeld heb ik de volgende hoofdvraag geformuleerd welke centraal zal 

staan in mijn scriptie: 

 

Hoe verhoudt de solidariteitsvergoeding in de reglementen van de KNVB zich tot het 

Europese recht? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om een aantal zaken uit te zoeken, waarop mijn 

hoofdstukken gebaseerd zijn. Allereerst zal ik onderzoeken op welke manier voetballers en clubs 

gebonden zijn aan de reglementen van de KNVB. In het derde hoofdstuk wordt de vraag beantwoord 

hoe de transferregels zich ontwikkeld hebben. In de ontwikkeling heeft het zogeheten Bosman-arrest 

een grote rol gespeeld. Na het Bosman-arrest is het transfersysteem gewijzigd in het huidige 

transfersysteem, hetgeen in het vierde hoofdstuk wordt besproken. Vervolgens wordt de 

solidariteitsvergoeding getoetst aan het recht op het vrije verkeer van werknemers. Welke 

toepassingsvoorwaarden worden gehanteerd en hoe toetst het Hof van Justitie EG sportreglementen 

aan artikel 45 VWEU? Daarop wordt de solidariteitsvergoeding in verhouding tot het 

mededingingsrecht besproken. Welke toepassingsvoorwaarden gelden hiervoor en hoe toetst het Hof 

van Justitie EG sportreglementen aan artikel 101 VWEU? Ten slotte zal in het laatste hoofdstuk een 

samenvatting volgen van de voorgaande hoofdstukken en een antwoord worden geformuleerd op de 

hoofdvraag. Hierbij zal ik proberen een aanbeveling te geven indien blijkt dat de 

solidariteitsvergoeding in strijd is met het Europese recht.  
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2 De organisatie in de voetbalsport 
 

2.1. Inleiding 
 
De solidariteitsvergoeding is vastgelegd in het RAOS van de KNVB, een bondsreglement dat in 2004 in 

werking is getreden.5 Het betreft een vergoeding die haar grondslag vindt in het verenigingsrecht. Hoe 

spelers en clubs gebonden zijn aan reglementen van de voetbalbond wordt in dit hoofdstuk 

onderzocht.  

 

2.2  Regelgeving van de KNVB 
 
De KNVB is een vereniging waarop van toepassing is titel 1 (algemene bepalingen) en titel 2 

(verenigingen) van Boek 2 van het BW. Artikel 2:26 lid 1 BW bepaalt dat onder vereniging wordt 

verstaan: 

 

     ‘een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel’. 

Het doel van de KNVB is het bevorderen en doen bevorderen van de voetbalsport in al zijn 

verschijningsvormen en alles doen wat tot dit doel bevorderlijk is.6 Gezien de omschrijving van artikel 

2:26 lid 1 BW, dient een vereniging ook leden te hebben. De gebondenheid aan een vereniging is 

volgens Van Staveren te onderscheiden in drie categorieën.7 Ten eerste bestaan er sportbonden 

waaruit het ledenbestand enkel bestaat uit natuurlijke personen. De sportclubs zijn geen lid, maar 

mogen als zodanig wel meedoen aan wedstrijden, mits zij erkend worden door de bond. Een voorbeeld 

van deze categorie is de tafeltennisbond. Ten tweede is er de categorie waarbij alleen rechtspersonen 

lid zijn van de bond en de sporter niet, zoals dat het geval is bij de schaatsbond. Tot slot kan een 

ledenbestand van een bond gevormd worden door clubs samen met de leden van die clubs. Tot deze 

laatste categorie behoort de KNVB, zoals onder andere blijkt uit artikel 6 en artikel 7 van haar statuten. 

Het is verplicht dat spelers en clubs lid zijn van de KNVB, anders mogen zij niet deelnemen aan 

wedstrijden. Hierbij zij opgemerkt dat alleen Nederlandse rechtspersonen/clubs als lid kunnen worden 

toegelaten. 

  

Op grond van artikel 2:27 lid 4 sub c BW kan de voetbalbond verplichtingen opleggen aan de leden. Dit 

is gebeurd in de statuten en reglementen van de KNVB. Artikel 7 van de KNVB-statuten verplicht alle 

leden van de KNVB de statuten en reglementen van de vereniging in acht te nemen (op straffe van een 

sanctie8). De statuten vormen de grondregels van een vereniging en reglementen moeten hun 

grondslag vinden in de statuten (artikel 2:15 BW).9 De wet formuleert nergens wat reglementen zijn 

                                                                 
5 Besloten op de bondsvergadering van 8 juni 2004. Gepubliceerd in Officiële mededelingen seizoen 2003/’04, 
nummer 10, alsmede in de reglementenbundel van 2004/’05. Zie ook S.F.H. Jellinghaus, ‘Het opleidings- en 
solidariteitsysteem van de FIFA: de stand van zaken’, AA 2005/2, p 4.  
6 Artikel 4 Statuten KNVB.  
7 H.T. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 48. 
8 Bijvoorbeeld: Artikel 19 Reglement tuchtrechtspraak betaald voetbal. 
9 P.L. Dijk en T.J. van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, 
Deventer: Kluwer 2007, p. 61. 
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en wat daarin geregeld mag worden, de vereniging is dan ook niet gebonden aan een wettelijke 

omschrijving van het begrip reglement.10 Doorgaans omvat een reglement de regels waarin de 

organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden en/of de 

te volgen werkwijze in een vereniging.11  Zo bevatten de reglementen van de KNVB bijvoorbeeld regels 

over arbitrage, tuchtrechtspraak en doping.12 

 

Sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954, kent de KNVB twee secties: de sectie Betaald 

Voetbal en de sectie Amateurvoetbal.13 De sectie Betaald Voetbal heeft onder andere reglementen 

vastgesteld die de arbeidsovereenkomst kunnen raken. Zo bevat het Reglement Betaald Voetbal regels 

over het aangaan en beëindigen van een contract tussen een professionele speler en een club die 

deelneemt aan de competitie in het betaald voetbal. Een speler die naar een andere club wil, zal én 

een arbeidsovereenkomst moeten tekenen bij die club én de overschrijving moeten aanvragen bij het 

bestuur van het Betaald Voetbal. Voor profvoetballers in het betaald voetbal geldt dat zij in de regel 

zowel als lid van de KNVB, alsook door een bepaling in de standaardarbeidsovereenkomst (tussen 

voetballer en club) van de KNVB aan de reglementen gebonden zijn.14 Een bepaling in dit 

standaardcontract verplicht de speler om lid te zijn van de KNVB. Bovendien is er een voorwaarde 

opgenomen waarin staat dat de partijen zich verplichten om de statuten en reglementen van de KNVB 

na te leven.15  

 

2.3 Getrapte lidmaatschapsverhoudingen 
 
De voetbalwereld is sterk verenigingsrechtelijk georganiseerd, niet alleen op nationaal niveau, maar 

ook op internationaal niveau. De KNVB is net als de meeste nationale voetbalbonden aangesloten bij 

de Wereldvoetbalbond FIFA.16 De FIFA heeft tot doel het bevorderen van de internationale 

voetbalsport en het handhaven van een eenheid daarin, onder andere door het uitvaardigen van 

regels.17 Zij organiseert wedstrijden op mondiaal niveau. Indien landen willen meestrijden om het 

Wereldkampioenschap, dan is het FIFA-lidmaatschap een verplichting. Als lid van de FIFA is de KNVB 

op grond van artikel 13 van de FIFA-statuten gehouden de statuten en reglementen van deze 

Wereldvoetbalbond na te komen.  

 

De KNVB is voorts aangesloten bij de Europese voetbalbond Union des Associations Européennes de 

Football (verder te noemen: UEFA).18 De UEFA is een zelfstandige bond, maar door de FIFA erkend als 

confederatie.19  

                                                                 
10 F.C. Kollen, De vereniging in de praktijk, Deventer: Kluwer 2007, p. 119. 
11 P.L. Dijk en T.J. van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, 
Deventer: Kluwer 2007, p. 73-85. 
12 Reglementen Bondvergadering seizoen 2012/’13. 
13 Artikel 18 Statuten KNVB. 
14 Artikel 53 Reglement Betaald Voetbal. Tevens zijn betaald voetballers gebonden aan de CAO voor 
Contractsspelers Betaald Voetbal 2010-2014, waarin het standaardcontract als bijlage is opgenomen.  
15 Amateurs zijn dubbel gebonden aan de regels van de KNVB, doordat zij lid zijn van een club die lid is van KNVB, 
alsook door het directe lidmaatschap aan de KNVB. Het verschil met profvoetballers is dat zij geen lid zijn van 
een club, maar in dienst zijn door middel van een arbeidsovereenkomst.  
16 Een vereniging naar Zwitsers recht, opgericht in 1904. 
17 Artikel 2 FIFA Statutes. 
18 De UEFA is ook gevestigd in Zwitserland en dus een vereniging naar Zwitsers recht. 
19 Artikel 20 FIFA Statutes. 
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In artikel 3 van de statuten van UEFA is de relatie met de FIFA geregeld:  

 

  ‘UEFA shall be a Confederation recognized by FIFA. UEFA shall, if necessary, defines its  

 relations and respective jurisdictions with FIFA by contract.’ 

 

De UEFA organiseert de wedstrijden op Europees niveau, zoals de Champions League. 

Bovengenoemde bonden kennen hun eigen regelgeving. Welke regelgeving van toepassing is hangt af 

van de situatie. Bij nationale wedstrijden gelden de regels van de KNVB, bij Europese wedstrijden de 

regels van de UEFA en bij mondiale wedstrijden de regels van de FIFA.20 

 

De Nederlandse clubs en spelers zijn niet rechtstreeks maar indirect - via het lidmaatschap van de 

KNVB bij de FIFA en UEFA - gebonden aan de reglementen van de FIFA en de UEFA. Dit blijkt ook uit 

artikel 4 lid 1 sub c van de KNVB-statuten: 

 
‘het aannemen van het lidmaatschap van de Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) en de Union des Associations Européennes de Football (UEFA), waarbij de KNVB zich 
verbindt de statuten, reglementen en besluiten van organen van de FIFA en de UEFA te 
respecteren en na te leven en toe te zien op de naleving daarvan door haar eigen organen en 
leden.’ 
 

De structuur van organisatie in de voetbalsport wordt door Van den Hout ook wel ´de getrapte 

lidmaatschapsverhoudingen´ genoemd.21 Doordat de KNVB een onderschikte is van FIFA, vloeien de 

meeste regels van de KNVB voort uit de FIFA-reglementen. De KNVB dient als lid haar regels namelijk 

af te stemmen op de regels van de FIFA. De spelers en clubs die lid zijn van de KNVB moeten zich op 

hun beurt houden aan de regels van de nationale bond, zoals blijkt uit artikel 7 van de KNVB-statuten.  

 

De lidmaatschapsverhoudingen kunnen als volgt geïllustreerd worden: 
 

 

 

De clubs en spelers vormen de basis van de piramide. Zij zijn 

lid van de nationale voetbalbond die de tweede laag van de 

piramide vormt. De top is toebedeeld aan de internationale 

voetbalbonden, met aan het hoofd de FIFA.   

 

 

 

 

 

2.4. Conclusie 
 
De solidariteitsvergoeding is vastgelegd in de reglementen van de KNVB en derhalve een regeling naar 

verenigingsrecht. Spelers en Nederlandse clubs zijn gebonden aan de reglementen via hun verplichte 

lidmaatschap bij de KNVB. Bovendien zijn profvoetballers dubbel gebonden aan de reglementen, 

namelijk ook via de arbeidsovereenkomst met hun club waarin een bepaling is opgenomen dat spelers 

                                                                 
20 S.F.H. Jellinghaus, ‘Geweld op het voetbalveld’, Justitiële Verkenningen 2010-1, p. 73. 
21 H.W.P. van den Hout, ‘Arbeidsverhoudingen in het professionele voetbal’, Arbeidsrecht 2008-4, p. 4. 
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zich moeten houden aan de regels van de nationale voetbalbond. De KNVB is op haar beurt lid van de 

UEFA en de FIFA, waardoor de KNVB zich moet houden aan de regels van deze internationale bonden. 

Hierdoor zijn clubs en spelers indirect gebonden aan de reglementen van de FIFA en de UEFA.  
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3 De ontwikkeling van de transferregels 
 

3.1. Inleiding 
 

‘De zaak Bosman moet niet telkens weer als de grote boosdoener voor alles en nog wat worden 
aangegrepen. Het is heus niet de fout van Bosman als er een penalty wordt gemist!’ 22   
Maeschalk  

 
 
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de transferregels uiteengezet. Het Bosman-arrest heeft 

hierin een grote rol gespeeld en zal om die reden uitgebreid worden besproken. Om de regels beter te 

begrijpen, is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende belemmeringen 

waar een speler mee te maken krijgt indien hij de overgang maakt van de ene naar de andere club. 

Een speler heeft namelijk niet de vrijheid om zomaar over te stappen, maar hij is aan allerlei regels 

gebonden.  

 

De overschrijvingseisen die door de nationale voetbalbond gesteld worden vormen de eerste 

belemmering voor een speler bij de overgang naar een nieuwe club. Een nationale voetbalbond heeft 

de bevoegdheid om regels betreffende de organisatie van de competitie vast te stellen. Als een speler 

wil uitkomen voor een club, dan moet hij zich laten registeren als speelgerechtigd lid voor die club. Dit 

brengt met zich mee dat indien een speler naar een andere club overstapt, hij pas voor deze nieuwe 

club mag spelen als hij door de bond is overgeschreven.23 Een overschrijving moet bewerkstelligd 

worden binnen een bepaalde termijn: de transfertermijn. Indien een speler niet op tijd is met 

overschrijven, dan is hij niet speelgerechtigd voor zijn nieuwe club. Met deze regeling wordt 

voorkomen dat een speler buiten de termijn kan overstappen naar een andere club.24 Deze 

belemmering wordt verder niet behandeld.  

 

De tweede belemmering wordt gevormd door het vergoedingensysteem. De overgang van een speler 

gaat dan gepaard met een financiële vergoeding. De vergoeding kan gebaseerd zijn op het arbeidsrecht 

of op het verenigingsrecht. In dit hoofdstuk wordt voor de volledigheid aandacht besteed aan beide 

regelingen, maar in het achterhoofd moet worden gehouden dat het onderwerp van mijn scriptie een 

verenigingsrechtelijke vergoeding betreft.  

 

3.2. De transferregelingen voor het Bosman-arrest 

3.2.1   DE TRANSFERREGELING  TOT 1974 
 

Het claimrecht in het amateurvoetbal heeft aan de basis gelegen van de vergoedingen in het voetbal. 

Als een amateurspeler wilde overstappen van de ene naar de andere club, dan moest hij hiertoe een 

verzoek indienen bij de voetbalbond. Vervolgens moest deze bond toestemming verlenen voor de 

                                                                 
22 J. Maeschalk, Je rechten als sportbeoefenaar, Brugge: Die Keure 2000. 
23 R.F.M.J. Kerckhoffs, Rechtseconomische verkenningen. Economische gevolgen van het Bosman-arrest, 
Deventer: Gouda Quint 1997, p. 15 e.v. 
24 M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 137. 
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overgang. De toestemming kon niet eerder worden verleend dan een jaar na het tijdstip waarop het 

verzoek tot overschrijving was ontvangen. Een speler moest dus een jaar wachten voordat hij mocht 

uitkomen voor een nieuwe club. Deze wachttijd kon worden opgeheven indien de oude club van de 

speler toestemming had gegeven voor de overgang. Door deze wachttijdregeling had de oude club een 

claimrecht op de speler.25 Als gevolg van het claimrecht in het amateurvoetbal is er een 

vergoedingensysteem in het betaald voetbal ontstaan. Dit systeem was verwant aan het Engelse 

‘retainsystem’.26 Als het contract van een speler eindigde en een nieuwe club zich meldde, dan moest 

deze nieuwe club een vergoeding betalen aan de oude club. Doordat ook in het betaald voetbal het 

claimrecht was opgenomen in het transfersysteem, kon de vergoeding gezien worden als het afkopen 

van de toestemming die door de oude club gegeven moest worden.27 Door betaling van de transfersom 

werd de speler speelgerechtigd voor de nieuwe club en de wachttijd doorbroken. De oude club mocht 

zelf de hoogte van de transfersom bepalen, dit was dus niet erg objectief.28 Indien de clubs geen 

overeenstemming bereikten over de hoogte van de som, kon een speler dus niet spelen voor de 

nieuwe club. Het recht van de oude club op een vergoeding en het aangaan en beëindigen van een 

overeenkomst tussen speler en club was niet van elkaar gescheiden.  

3.2.2  DE TRANSFERREGELING  NA 1974 

 
Het vergoedingensysteem kreeg indertijd veel kritiek te verduren. Betoogd werd dat het systeem in 

strijd was met het grondrecht van vrije arbeidskeuze.29 Naar aanleiding van de kritieken en de wrijving 

tussen de reglementen van de bond en het arbeidsrecht, werd in 1974 een nieuw systeem ontwikkeld. 

In hoofdlijnen kwam dit nieuwe systeem erop neer dat de speler vrij was in zijn keuze om van club over 

te stappen indien zijn contract was verlopen. Als een speler een contract met een nieuwe club sloot, 

dan werd hij speelgerechtigd voor deze club, ongeacht of deze nog een vergoeding moest betalen aan 

de oude club. Op basis van het verenigingsrecht ontstond er een verplichting voor de nieuwe club om 

een vergoeding te betalen aan de oude club. In dit transfersysteem was dus de arbeidsrechtelijke 

relatie losgekoppeld van het verenigingsrecht. Tot 1974 kon een transfer geblokkeerd worden indien 

de oude club geen toestemming verleende of indien de clubs het niet eens konden worden over de 

vergoeding. De speler kon dan geen arbeidsovereenkomst sluiten met een nieuwe club. Door de 

wijziging van het systeem werd deze belemmering opgeheven.30 

De oude club had niet automatisch recht op een vergoeding, maar hier werden eisen aan gesteld. Zo 

moest de huidige club voor het verstrijken van het contract, doch voor 15 mei van het laatste 

                                                                 
25 H.T. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 244. 
26 Het ‘retainsystem’ bestond uit twee lijsten, waarvan één lijst met namen van vijf topspelers die niet zonder 
toestemming van de oude club mochten overgaan naar een andere club. De spelers die toestemming kregen 
mochten alleen getransfereerd worden als er een redelijke vergoeding betaald werd door de nieuwe club: zie 
M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 341.  
27 H.T. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 256. 
28 S.F.H. Jellinghaus, ‘Het opleidings- en solidariteitssysteem van de FIFA: de stand van zaken’, ArA 2005-2, p. 25 
29 Deze vraag is door voetballer Arnold Mühren voorgelegd aan de Hoge Raad: HR 17 oktober 1980, NJ 1981, 

141. De Hoge raad was van oordeel dat de regeling niet in strijd was met de algemene beginselen van het 
arbeidsrecht, de goede zeden en de openbare orde. Vervolgens heeft Mühren een klacht ingediend bij de 
Europese Commissie van de Rechten van de Mens: ECRM 3 mei 1983, NJ 1984,268. De Commissie oordeelde 
dat het systeem niet in strijd was met het Europese Vedrag voor de Rechten van de Mens vanwege de vrije 
keuze van een speler om voetballer te worden en het bekend zijn met het transfersysteem. Zie ook S.F.H. 
Jellinghaus, ‘Het opleidings- en solidariteitssysteem van de FIFA: de stand van zaken’, ArA 2005-2, p. 26. 
30 R.F.M.J. Kerckhoffs, Rechtseconomische verkenningen. Economische gevolgen van het Bosman-arrest, 
Deventer: Gouda Quint 1997, p. 20. 
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contractseizoen een nieuwe overeenkomst hebben aangeboden aan de betreffende speler. Bovendien 

moest het salaris dat aangeboden werd de helft van het oude salaris zijn, maar in ieder geval 30.000 

gulden.31 Als niet aan de eisen werd voldaan of de speler de leeftijd van 32 jaar had bereikt, dan was 

een speler transfervrij. In principe waren de partijen vrij om de hoogte van de vergoedingssom vast te 

stellen. Als zij geen overeenstemming bereikten over de vergoeding, dan konden zij om een bindend 

advies vragen aan het College van Bindend Adviseurs. Gedurende deze procedure was een speler in 

principe gerechtigd om voor zijn nieuwe club uit te komen. De vergoeding werd aan de hand van 

richtlijnen vastgesteld, waardoor de uitkomst een vaststaand bedrag betrof.32 Een speler had ook de 

mogelijkheid om een contract tussentijds te ontbinden. De speler moest in dat geval toestemming 

krijgen van zijn oude club, gezien het lopende contract. In de praktijk betekende dit natuurlijk dat er 

overeenstemming moest worden bereikt over de vergoeding voordat een speler een nieuwe 

overeenkomst kon sluiten.33 

 

Dit systeem heeft eveneens de nodige kritiek gekregen. Formeel gezien was de arbeidsrelatie 

losgekoppeld van het verenigingsrecht, maar zij waren toch met elkaar verbonden. Als een nieuwe 

relatie werd aangegaan, was de nieuwe club nog steeds verplicht een vergoeding te betalen. 

Weliswaar op grond van het verenigingsrecht, maar een vergoeding moest nog steeds betaald worden. 

Dit stelsel heeft tot 1996 gegolden voor nationale transfers, dus voor de overgang van een speler 

tussen Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties. Voor internationale transfers, waarbij de speler van 

nationale bond wisselt, was de FIFA of UEFA-regeling van toepassing. Deze regelingen hebben ook de 

nodige wijzigingen ondergaan. Deze ontwikkelingen zijn vergelijkbaar met het Nederlandse systeem.34 

 

3.3  Het Bosman-arrest: 1995 
 

Toen was daar de Belgische beroepsvoetballer Jean-Marc Bosman. Hij had nooit kunnen vermoeden 

dat hij met de uitspraak in zijn procedure zoveel aandacht zou trekken en geschiedenis zou schrijven.35 

Via de regelgeving van de voetbalbond gold een vergoedingenstelsel zoals in paragraaf 3.2. 

uiteengezet. Een speler kon na het einde van zijn contract niet zomaar overstappen naar een andere 

club, maar de nieuwe club diende een transfer-, opleidings- of promotievergoeding te betalen aan de 

huidige club. Als clubs het niet eens werden over de vergoeding, dan kon een transfer gefrustreerd 

worden. 

3.3.1.  FEITEN 

 

                                                                 
31 H.T. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 258. 
32 J.C. Kranendonk, Vergoedingssommen en bindende adviezen in het Nederlandse betaald voetbal, Zeist: KNVB 
1992, p. 25 t/m 84 (hoofdstuk 7).  
33 R.F.M.J. Kerckhoffs, Rechtseconomische verkenningen. Economische gevolgen van het Bosman-arrest, 
Deventer: Gouda Quint 1997, p. 26. 
34 Vooreerst hadden de bonden een systeem waarin de transfer van spelers gekoppeld was aan de betaling van 
een vergoeding. In 1982 heeft de UEFA haar systeem veranderd in vergelijkbaar systeem zoals dat in Nederland 
gold. Een speler was aan het einde van zijn contract vrij om een contract te sluiten met een nieuw club. Partijen 
waren vrij om over vergoeding te onderhandelen. Per 1 januari 1992 werd ook de FIFA-regeling in die zin 
gewijzigd (H.T. van Staveren, Sport en recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 259-260). 
35 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. 



Pagina | 12  
 

Jean-Marc Bosman is een beroepsvoetballer met de Belgische nationaliteit. Sinds 1988 speelde hij bij 

de Belgische club Racing Club Luik (verder te noemen: Luik). In 1990 bood Luik Bosman een nieuw 

contract voor één seizoen aan, waarin zijn maandsalaris werd verminderd tot 30.000 BFR. Bosman 

weigerde dit aanbod, omdat de club veel minder salaris voorstelde dan hij voorheen verdiende. Door 

zijn weigering werd hij op een transferlijst geplaatst voor een som van 11.743.000 BFR. Indien een club 

bereid was het genoemde bedrag te betalen tussen 30 april en 31 mei, dan kon hij vertrekken naar die 

nieuwe club, zonder toestemming van Luik. Dit werd de ‘verplichte transfer’ genoemd door de 

Belgische voetbalbond. Echter, geen enkele club toonde interesse voor een verplichte transfer. Als 

gevolg hiervan kon een eventuele transfer alleen tot stand komen indien Luik en een nieuwe club 

overeenstemming met elkaar bereikten.36 Bosman sloot vervolgens een contract met de Franse club 

Duinkerken. Op 27 juli 1990 komen Luik en Duinkerken tot een akkoord. Bosman zou voor één jaar 

vertrekken naar Duinkerken tegen een som van 1.200.000 BFR. Doordat Luik twijfelde aan de 

solvabiliteit van Duinkerken, had Luik de Belgische voetbalbond (verder te noemen: KBVB) verzocht 

om het vereiste transfercertificaat in geval van internationale transfers niet te verstrekken aan de 

Franse voetbalbond. Een transfer kwam hierdoor niet tot stand. Tot overmaat van ramp werd Bosman 

ook nog eens geschorst door Luik, waardoor hij het hele seizoen niet kon spelen. Bosman liet het hier 

niet bij zitten en spande een procedure aan tegen Luik, welke uitmondde in twee prejudiciële vragen 

die door het Hof van Luik aan het Hof van Justitie EG werden voorgelegd. De vraag was of de artikelen 

48, 85 en 86 van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 (thans de artikelen 45, 101 en 102 VWEU) 

aldus worden uitgelegd, dat zij verbieden: 

 

i. dat een voetbalclub een geldsom eist en int wanneer één van haar spelers wiens 

contract verstrijkt, in dienst wordt genomen door een andere club; 

ii. dat de nationale en internationale sportverenigingen of –bonden in hun reglementen 

bepalingen opnemen die de toegang van buitenlandse spelers die onderdaan zijn van 

de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap, tot de door hen georganiseerde 

competities beperken?’ 37 

 

3.3.2.  SPORT EN ECONOMISCHE  ACTIVITEIT 
 

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak, bekeek het Hof of de regels van 

sportverenigingen onder het gemeenschapsrecht kunnen vallen. Over dit onderwerp heeft het Hof zich 

al in 1974 moeten buigen in de zaak Walrave & Koch. Walrave en Koch – beiden in bezit van de 

Nederlandse nationaliteit – plegen tegen betaling hun diensten te verlenen door als gangmaker uit te 

komen in baanwedstrijden met zogenaamde ‘stayers’ op motoren, waarbij de wielrenner achter deze 

motoren rijdt. De reglementen van de Union Cycliste Internationale schreven echter voor dat in de 

Wereldkampioenschappen de gangmaker dezelfde nationaliteit moest hebben als de wielrenner. Het 

Hof bepaalde dat: 

 

                                                                 
36 Het Belgische voetbal kende in deze tijd nog een transfersysteem met een claimrecht voor de oude club.  
37 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 49.  
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‘gelet op de doelstellingen van de Gemeenschap, sportbeoefening slechts onder het 

Gemeenschapsrecht valt inzoverre dat zij een economische activiteit in de zin van artikel 2 van 

het Verdrag vormt’. 38 

 

Twee jaar later ging het Hof in de zaak Donà / Mantero dieper in op het begrip ‘economische activiteit’. 

In deze zaak ging het om een spelersmakelaar die de opdracht kreeg om in buitenlandse kringen te 

zoeken naar een speler die in een Italiaans team wilde spelen. De spelersmakelaar Donà had daartoe 

een advertentie geplaatst in een Belgische sportkrant. De voorzitter van de Italiaanse club weigerde 

echter op de binnengekomen aanbiedingen in te gaan en beriep zich op het reglement van de 

Italiaanse voetbalbond. Dit reglement bevatte een artikel waarin stond dat alleen spelers die lid zijn 

van deze bond als beroeps- of semi-beroepsvoetballers aan wedstrijden mogen deelnemen en dat het 

lidmaatschap in die hoedanigheid in beginsel slechts openstaat voor spelers van Italiaanse 

nationaliteit. Het Hof bevestigde de bovengenoemde overweging van Walrave & Koch, maar voegde 

eraan toe dat beroeps- of semi-beroepsvoetballers een economische activiteit verrichten, daar zij hun 

activiteiten in loondienst uitoefenen of bezoldigde diensten verrichten.39 Het Hof heeft in Bosman de 

twee overwegingen bevestigd.40  

 

De KBVB voerde vervolgens aan dat transferregels betrekking hebben op de economische 

betrekkingen tussen clubs en niet op de arbeidsbetrekkingen tussen spelers en clubs. Het Hof was van 

mening dat dit niet relevant is om de volgende reden:  

 

‘De omstandigheid dat een club die een speler van een andere club in dienst neemt, daarvoor 

vergoedingen moet betalen, heeft immers een ongunstige invloed op de mogelijkheid voor 

spelers om een dienstbetrekking te vinden en op de voorwaarden waartegen deze wordt 

aangeboden’.41 

 

Tot slot rest nog de vraag of reglementen van sportorganisaties onder het gemeenschapsrecht kunnen 

vallen. Deze vraag moet bevestigend beantwoord worden. Vanaf Walrave & Koch is de vaste 

rechtspraak dat artikel 48 van het Verdrag (thans artikel 45 VWEU) 

 

‘niet alleen geldt voor het optreden van de overheid, maar ook voor bepalingen van andere 

aard, strekkende tot collectieve regeling van arbeid in loondienst’.42  

 

Op basis van bovenstaande kwam het Hof in Bosman tot de conclusie dat artikel 48 van het Verdrag 

(thans artikel 45 VWEU) van toepassing is op sportverenigingen als de KBVB, de UEFA en de FIFA en op 

hun reglementen waarin de voorwaarden waaronder sporters een activiteit in loondienst kunnen 

verrichten zijn vastgelegd.   

 

                                                                 
38 HvJ EG 12 december 1974, zaak 36/74, Walrave en Koch, Jur, 1974, p. 1405, r.o. 4. 
39 HvJ EG 14 juli 1976, zaak 13/76, Doná/Mantero, Jur. 1976, p. 1333, r.o. 12.  
40 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 73. 
41 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 75. 
42 HvJ EG 12 december 1974, zaak 36/74, Walrave en Koch, Jur, 1974, p. 1405, r.o. 17 en HvJ EG 15 december 
1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 82. 
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De UEFA heeft nog aangevoerd dat de zaak geheel binnen de interne sfeer van België ligt, omdat het 

een Belgische speler in België betreft, wiens overgang is mislukt door een Belgische club en bond. 

Echter, het Hof vond dat er sprake was een grensoverschrijdend element, omdat Bosman een 

arbeidsovereenkomst had gesloten met een Franse club.43  

3.3.3. DE TRANSFERREGELING:  EEN BELEMMERING  VAN HET VRIJE 

VERKEER VAN WERKNEMERS? 
 

Vervolgens heeft het Hof onderzocht of de transferregels een verboden belemmering van het vrije 

verkeer van werknemers opleveren. Een werknemer wordt belemmerd in zijn vrijheid indien hij wordt 

belet of ervan weerhouden wordt zijn land van herkomst te verlaten om zijn recht van vrij verkeer uit 

te oefenen, ook wanneer de bepalingen onafhankelijk van de nationaliteit van de betrokken voetballer 

van toepassing zijn.44  Het Hof vond dat dit het geval is bij de transferregels, omdat een voetballer 

slechts voor een andere club kon uitkomen, indien deze club aan de huidige club een 

transfervergoeding betaalde. De transferregeling leverde volgens het Hof dus een belemmering van 

het vrije verkeer van werknemers op.45  

3.3.4.  RECHTVAARDIGINGSGRONDEN 
 

Aansluitend bekeek het Hof of er een rechtvaardigingsgrond bestond voor de belemmering. Er werden 

twee rechtvaardigingsgronden aangevoerd: ten eerste de handhaving van een evenwicht tussen clubs 

door een zekere gelijkheid van kansen en de onzekerheid van resultaten veilig te stellen en ten tweede 

de aanmoediging van de indienstneming en opleiding van jonge spelers.46 Het Hof heeft deze twee 

doelstellingen als legitiem gekwalificeerd.47  

 

Met betrekking tot de eerste rechtvaardigingsgrond oordeelde het Hof dat de toepassing van de 

transferregels geen geschikt middel is om het evenwicht op het gebied van geldmiddelen en 

sportprestaties in de voetbalsport te verzekeren. De regels beletten namelijk niet dat de rijkste clubs 

de beste spelers in dienst kunnen nemen, noch dat de beschikbare geldmiddelen een beslissend 

element vormen in de sportcompetitie.48  

 

Het Hof erkende daarnaast dat transfer-, promotie-, of opleidingsvergoedingen een stimulans kunnen 

zijn voor clubs om op zoek te gaan naar nieuw talent en jonge spelers. Echter, de carrière van een 

jonge speler kan onmogelijk met zekerheid worden voorspeld. De vergoedingen worden om die reden 

gekenmerkt door onzekerheid en toeval en staan los van de reële kosten die de opleiding van een 

speler voor clubs met zich meebrengen. Het krijgen van een vergoeding kan dan ook geen beslissende 

stimulans zijn om jonge spelers in dienst te nemen, noch een geschikt middel om deze activiteiten te 

financieren, met name niet voor kleine clubs.49 

 

                                                                 
43 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 87-90. 
44 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 96. 
45 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 100-104. 
46 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 105. 
47 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 106. 
48 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 107. 
49 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 108-109. 
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Met een verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal Lenz, merkte het Hof op dat dezelfde 

doelstellingen op zijn minst even doeltreffend worden verwezenlijkt met andere middelen, die het 

vrije verkeer van werknemers niet (of in mindere mate) belemmeren.50 Advocaat-generaal Lenz heeft 

de mogelijkheid voorgesteld om in een collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde limieten te stellen 

aan de salarissen van spelers. Een tweede optie zou kunnen zijn dat de inkomsten van clubs, zoals 

inkomsten uit toegangsbewijzen, onderling worden verdeeld.51 Het Hof kwam tot de conclusie dat de 

transferregels niet geschikt zijn om de genoemde doelstellingen te bereiken.  

3.3.5.  DE NATIONALITEITSCLAUSULE 
 

Met betrekking tot de tweede prejudiciële vraag onderzocht het Hof of de nationaliteitsclausule een 

verboden belemmering oplevert van het vrije verkeer van werknemers. De nationaliteitsclausule hield 

in dat er maximaal drie buitenlanders mochten deelnemen aan officiële competitiewedstrijden en 

eventueel vijf indien twee van hen gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar in het land van 

de betrokken nationale vereniging gespeeld hebben (‘3+2’-regel). Het Hof oordeelde dat er sprake is 

van een belemmering, gezien het feit dat spelers met een andere nationaliteit benadeeld worden ten 

opzichte van spelers die de nationaliteit van de betrokken lidstaat hebben.52 Het Hof herhaalde hierbij 

de overweging van Donà dat indien een nationale regeling of praktijk – waarbij het recht om als 

beroeps- of semiberoepsvoetballer deel te nemen aan wedstrijden – wordt voorbehouden aan 

onderdanen van de betrokken lidstaat, onverenigbaar is met het gemeenschapsrecht. Echter, het Hof 

maakt een uitzondering:  

 

‘tenzij het een regeling of praktijk betreft, waarbij buitenlandse spelers van deelneming aan 

bepaalde wedstrijden worden uitgesloten om niet-economische redenen die verband houden 

met het specifieke karakter en kader van deze wedstrijden en waarbij het dus uitsluitend om 

de sport als zodanig gaat’.53  

 

Het Hof maakt hiermee een uitzondering voor nationaliteitsclausules betreffende internationale 

wedstrijden tussen landenteams. Het Hof wijst erop dat genoemde inperking van de werkingssfeer 

niet telkens moet worden aangewend om elke sportactiviteit buiten de werkingssfeer van het 

gemeenschapsrecht te houden, maar beperkt moet blijven tot haar eigenlijke doel. Volgens het Hof 

hebben de nationaliteitsclausules in het onderhavige geval geen betrekking op specifieke wedstrijden, 

waarbij de ploegen hun land vertegenwoordigen, maar gelden zij voor alle officiële wedstrijden tussen 

clubs, en derhalve voor de essentie van de activiteit van beroepsspelers. De nationaliteitsclausule werd 

in strijd geacht met het vrije verkeer van werknemers.54 

3.3.6.  DE GEVOLGEN VAN HET BOSMAN-ARREST  

 

De uitspraak heeft in de voetbalwereld veel stof doen opwaaien, maar wat zijn nu de gevolgen geweest 

van het arrest voor de transferregels in Nederland?  

                                                                 
50 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 110. 
51 Conclusie Advocaat-Generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 
punt 226. 
52 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 116-120. 
53 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 76. 
54 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 127-129. 
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Allereerst heeft het arrest betrekking op werknemers. Het begrip werknemer wordt ruim 

geïnterpreteerd door het Hof van Justitie. Op grond van vaste rechtspraak van het Hof is het van belang 

of iemand gedurende een bepaalde tijd, ten gunste en onder leiding van een ander, prestaties verricht 

en hiervoor een beloning ontvangt.55 Daarnaast heeft het arrest gevolgen voor sporters die bezoldigde 

diensten verrichten.56 De overschrijvingen van amateurs in de pure amateursport, dus voor zover zij 

geen beloning ontvangen voor hun spel, blijven buiten schot. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op 

het werknemers- en dienstverrichtersbegrip. 

 
Voorts ziet het Bosman-arrest alleen op situaties waarbij het contract reeds beëindigd is. Indien een 

speler nog een doorlopend contract heeft, dan zou bij een tussentijdse transfer wel een vergoeding 

gevraagd kunnen worden. Het Hof heeft alleen de vergoedingen aan het einde van een contract 

verboden. Als Ajacied hoop ik altijd nog op een succeselftal zoals dat in 1995 het geval was. De 

sterspelers uit dat elftal, zoals Patrick Kluivert en Winston Bogarde konden als gevolg van het arrest 

‘gratis’ de deur uitlopen bij Ajax, doordat Ajax hen geen langdurige contracten had aangeboden. Zij 

waren transfervrij en konden dus zonder enige vergoeding vertrekken.57 Niet alleen Ajax, maar ook 

andere clubs liepen grote bedragen mis doordat transfervergoedingen aan het einde van het 

dienstverband niet meer werden toegestaan.  

 
Ten derde heeft het arrest alleen gevolgen voor transfers met een grensoverschrijdend element. Dit 

hangt samen met het feit dat zowel de bepalingen van het vrij verkeer als de bepalingen inzake 

mededinging niet kunnen worden toegepast op een zuiver interne situatie.58 De omstandigheden van 

het geval zullen moeten uitwijzen of hier sprake van is of niet. Hierbij zij opgemerkt dat het Hof snel 

een grensoverschrijdend element aanneemt.59 Ook dit onderwerp wordt uitgebreider in hoofdstuk 5 

behandeld.  

Tot slot heeft de uitspraak geen gevolgen gehad voor spelers ouder dan 32 jaar die na afloop van hun 

contract naar een andere club in het buitenland wilden. Op grond van de reglementen van de KNVB 

was de speler transfervrij.60  

 

3.4.  Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk is de geschiedenis van de transferregelingen uiteengezet. Door de jaren heen is het 

transfersysteem onderhevig geweest aan ingrijpende veranderingen en kritiek. Het eerste 

transfersysteem – dat tot 1974 heeft gegolden - hield in dat een overschrijving van een speler naar een 

andere club pas tot stand kwam indien de nieuwe en huidige club overeenstemming bereikten over 

de vergoeding en het bedrag ook echt betaald was. De huidige club had een zogenaamd claimrecht op 

                                                                 
55 HvJ EG 3 juli 1986, zaak C-66/85, Lawrie-Blum, Jur. 1986, p. 2121; HvJ EG 26 februari 1992, zaak C-3/90, Bernini, 
Jur. 1992, I-1071. 
56 HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Doná/Mantero, Jur. 1976, p. 1333 en HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, 

Deliège, Jur. 2000, I-2549.  
57 E. Oudshoorn, ‘Kluivert en Bogarde verlaten Ajax dit jaar’, NRC Handelsblad 30 januari 1997. 
58 K.J.M. Mortelmans en H.A.G. Temmink, ‘UEFA vs. J.-M. Bosman. Het vrije verkeer van beroepssporters in de 
Europese Unie’, AA 1996-3, p. 180. 
59 M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 73; HvJ EG 15 
december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921; HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, 
I-2549.  
60 Artikel 43 lid 1 sub c KNVB Reglement Betaald Voetbal 1986. 
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de speler en moest toestemming geven voor de overgang. In 1974 werd het transfersysteem gewijzigd 

in een vergoedingenstelsel. De arbeidsrelatie werd losgekoppeld van het verenigingsrecht. Als een 

speler een contract met een nieuwe club sloot, dan werd hij speelgerechtigd voor deze club, ongeacht 

of de huidige club toestemming had gegeven voor de transfer of de nieuwe club nog een vergoeding 

moest betalen aan de huidige club. Feit blijft dat er een vergoeding betaald moest worden. Dit 

vergoedingenstelsel heeft tot het Bosman-arrest standgehouden. Het Hof van Justitie achtte het 

vergoedingenstelsel in strijd met het vrije verkeer van werknemers. Hierdoor werd een einde gemaakt 

aan vergoedingen bij het einde van het dienstverband van een speler.  
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4 Het huidige transfersysteem 
 

4.1 Inleiding 
 
Nationale bonden waren na het Bosman-arrest niet verplicht het vergoedingenstelsel af te schaffen. 

Echter, de KNVB heeft op 22 februari 1996 het systeem afgeschaft bij besluit van de Algemene 

Vergadering Betaald Voetbal. Een alternatief systeem werd gevonden in het arbeidsrecht. Op basis van 

de arbeidsrechtelijke regels kunnen clubs recht hebben op een vergoeding. Daarnaast kan een recht 

op vergoeding bestaan op grond van de reglementen van de voetbalbond. Wellicht ten overvloede, 

maar deze scriptie gaat over de solidariteitsvergoeding, een vergoeding op basis van reglementen van 

de KNVB, waarvan de hoogte afhankelijk is van de (arbeidsrechtelijke) transfervergoeding. Om die 

reden behandel ik het hele transfersysteem, dus ook de vergoeding op basis van het arbeidsrecht.  

 

4.2 De transfervergoeding via het arbeidsrecht 

4.2.1.  EINDE VAN RECHTSWEGE 

 

Na Bosman is het uitgangspunt dat een speler van wie de contractsduur is afgelopen kan overstappen 

naar een andere club, zonder betaling van enige vergoeding. Het is algemeen bekend dat in het betaald 

voetbal gewerkt wordt met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, met het oog op de 

competitie.61 Als een club geld wil verdienen aan een speler is het dus belangrijk dat een 

arbeidsovereenkomst niet van rechtswege eindigt door het verstrijken van de overeengekomen 

periode (artikel 7:677 lid 1 BW). Een arbeidsovereenkomst kan ook van rechtswege eindigen indien in 

de overeenkomst een ontbindende voorwaarde is opgenomen.62 Het einde van de 

arbeidsovereenkomst wordt in dat geval afhankelijk gesteld van een toekomstige onzekere 

gebeurtenis.63 Tot slot eindigt een spelerscontract vanzelfsprekend indien een speler overlijdt (artikel 

7:674 BW).  

4.2.2.  HET SLUITEN VAN LANGDURIGE CONTRACTEN 
 

Voor clubs werd het na Bosman interessant om contracten voor bepaalde tijd met een lange looptijd 

aan te gaan. Indien dit het geval is, dan is de kans groter dat het contract tussentijds beëindigd wordt. 

De club kan hierdoor geld ontvangen voor een speler. De duur van een contract voor bepaalde tijd 

wordt begrensd door artikel 7:684 BW waarin wordt bepaald dat indien een arbeidsovereenkomst 

voor langer dan vijf jaar wordt aangegaan, de werknemer bevoegd is de overeenkomst op te zeggen 

                                                                 
61 Daarom geldt de regel dat een spelerscontract moet eindigen op 30 juni van enig jaar (artikel 53 lid 6 Reglement 
betaald voetbal 2012/’13) en artikel 6 CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2010-2014). Zie ook 
paragraaf 4.2.2.  
62 Volgens de Hoge Raad brengt het ontslagrecht mee dat de ontbindende voorwaarde slechts bij uitzondering 
kan worden aanvaard (zie HR 6 maart 1992, NJ 1992, 509 (Mungra/Van Meir). Een voorbeeld van een 
ontbindende voorwaarde welke niet geldig was, is te vinden in de arbitragezaak tegen Sparta aangespannen door 
Elbekaij Bouchiba (Arbitragecommissie KNVB 11 augustus 2003, JAR 2003/227).  
63 Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2008, p. 306. 
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vanaf het zesde jaar met inachtneming van een termijn van zes maanden. Clubs passen dus wel op met 

het overschrijden van deze termijn, voordat zij hun speler transfervrij de deur uit zien lopen. 

 

Artikel 7:668a BW maakt het mogelijk dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd verlengd kunnen 

worden, maar die mogelijkheid is echter wel beperkt. Deze beperking houdt in dat het verlengde 

contract tezamen met de voorafgaande contracten de termijn van 36 maanden niet mag overschrijden. 

Indien de termijn wel wordt overschreden, zal het verlengde contract van rechtswege worden omgezet 

in een contract voor onbepaalde tijd. Het gevolg hiervan is dat een speler zijn contract kan opzeggen 

met inachtneming van één maand opzegtermijn. Er is dan geen sprake meer van tussentijdse 

beëindiging en dus ook niet de mogelijkheid om als club een transfervergoeding af te dwingen. 

Omzetting vindt eveneens plaats als de termijn minder dan 36 maanden bedraagt, maar er aan de 

verlenging al drie eerdere verlengingen zijn vooraf gegaan. De optelling van de termijnen of contracten 

kan doorbroken worden als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een pauze van drie maanden 

ingelast wordt. In het betaalde voetbal zal dit onwerkbaar zijn. Een contract van een speler moet op 

30 juni van enig jaar aflopen. Als er dan een pauze van drie maanden tussen moet zitten, dan zou dit 

betekenen dat hij pas weer 1 oktober in dienst kan treden. Een speler mist dan de hele voorbereiding 

en het eerste deel van de competitie. Bovendien zal een speler al ergens een contract hebben getekend 

of zal de club een plaatsvervanger in dienst hebben genomen. Artikel 7:668a lid 5 BW bepaalt dat bij 

collectieve arbeidsovereenkomst (verder te noemen: CAO) van de regeling ten nadele van de 

werknemer kan worden afgeweken. De werkgeversorganisatie – Federatie van Betaald voetbal 

Organisaties (FBO) – van clubs en de werknemersorganisatie – Vereniging van Contractsspelers (VVCS) 

– van spelers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een nadere regeling getroffen. Artikel 

6 lid 2 van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal bepaalt dat alle tussen dezelfde partijen 

aangegane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd steeds blijven gelden als aangegaan voor 

bepaalde tijd, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst en het aantal elkaar opvolgende 

overeenkomsten.64 Arbeidsovereenkomsten kunnen dus op grond van de CAO alleen voor bepaalde 

tijd worden aangegaan. 

4.2.3  TUSSENTIJDSE BEEINDIGING  VAN EEN SPELERSCONTRACT 

 

De vergoedingen zijn in het huidige systeem gebaseerd op de tussentijdse beëindiging van een 

arbeidsovereenkomst. Het tussentijds beëindigen van een contract is mogelijk met wederzijds 

goedvinden of door ontbinding door rechter (lees: de arbitragecommissie van de KNVB). Deze twee 

manieren van beëindigen vormen de basis voor de transfervergoedingen.65  

 
Wederzijds goedvinden 

 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds beëindigd worden met instemming van 

beide contractspartijen. Het is mogelijk om vooraf een regeling te treffen die betrekking heeft op het 

tussentijds beëindigen van een overeenkomst, dit wordt ook wel ‘transferclausule’ genoemd. Partijen 

                                                                 
64 CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal 2010-2014 heeft een looptijd tot en met 30 juni 2014 en is algemeen 
verbindend verklaard voor alle betaald voetbalorganisaties en spelers die een arbeidsovereenkomst hebben 
gesloten met deze organisaties. 
65 H.T. van Staveren en M. Boetekees, ‘Voetbaltransfers onder vuur van de Europese Commissie en de FIFA?’, Ars 
Aequi 2001-4, p. 229. 
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houden zo zelf de touwtjes in handen over de hoogte van de vergoeding.66 Als er vooraf geen regeling 

is getroffen, zullen de huidige club en de mogelijk nieuwe club met elkaar moeten onderhandelen over 

de vergoeding zodat de huidige club medewerking verleent aan het tussentijds beëindigen van de 

arbeidsovereenkomst. Puur juridisch gezien moet de speler de toestemming afkopen, omdat alleen hij 

en zijn werkgever in staat zijn een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Desondanks wordt de 

vergoeding in de praktijk betaald door de nieuwe club.67 

 

Ontbinding van de overeenkomst 
 

Als partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden betreffende beëindiging 

van de overeenkomst, dan kan de arbitragecommissie van de KNVB verzocht worden de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden. De KNVB-reglementen regelen niets omtrent de ontbinding van 

een arbeidsovereenkomst, wat betekent dat de commissie de maatstaven van artikel 7:685 BW 

hanteert.68 Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd een verzoek in te dienen om de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van gewichtige redenen (artikel 7:685 lid 1 BW). Als 

gewichtige redenen worden beschouwd omstandigheden die een dringende reden zouden hebben 

opgeleverd (artikel 7:677 lid 1 BW), alsook veranderingen in de omstandigheden. De vraag is hoe de 

arbitragecommissie van de KNVB invulling geeft aan deze arbeidsrechtelijke regels. 

 

Het uitgangspunt van de arbitragecommissie is dat afspraken nagekomen en gerespecteerd dienen te 

worden. Dit is ook te lezen in waarschijnlijk een van de bekendste zaken die voorgelegd is aan de 

arbitragecommissie, namelijk de kwestie rondom de broertjes de Boer.69 In 1997 hadden zij een 

arbeidsovereenkomst met Ajax gesloten voor een periode van 8 jaar. Zij ontvingen vervolgens een 

aanbod van FC Barcelona om daar in dienst te treden. Ajax en de broertjes bereikten echter geen 

overeenstemming over een tussentijds vertrek, waardoor zij de arbitragecommissie verzochten om 

hun arbeidsovereenkomst te ontbinden. De commissie oordeelde dat contracten in beginsel 

nagekomen dienen te worden. Alleen in geval van zeer bijzondere omstandigheden kan een 

arbeidsovereenkomst tussentijds ontbonden worden. Die bijzondere omstandigheden kunnen 

gelegen zijn in de sportieve en financiële verbetering voor een speler. Er werd geconstateerd dat hier 

geen sprake van was. Ajax was net als FC Barcelona rechtstreeks geplaatst in de Champions League. 

De arbitragecommissie oordeelde verder dat er geen redenen aanwezig waren om enkel op grond van 

een financiële verbetering ontbinding uit te spreken. Het verzoek tot ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst werd derhalve afgewezen.  

 

Een voortijdige beëindiging zal volgens vaste rechtspraak slechts gehonoreerd worden indien een 

speler aantoont dat er sprake is van een sportieve én financiële verbetering.70 Andere uitspraken 

hieromtrent zijn de zaken Dost / S.C. Heerenveen71 en Suarez / FC Groningen.72 Dost en zijn werkgever 

                                                                 
66 F.B.J. Grapperhaus en M. Jansen, ‘Geen reden tot paniekvoetbal: de gevolgen van Flexibiliteit en zekerheid 
voor afkoopsommen bij profsportcontracten’, Arbeidsrecht 1998-11, p. 11. 
67 Arbitragecommissie KNVB 23 januari 2008, nr. 1188 (Alves I). 
68 Artikel 71 KNVB-Arbitragereglement. 
69 Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, JAR 1998/171.  
70 S.F.H. Jellinghaus & M. Olfers, ’Contract stability in the Netherlands’, Tijdschrift voor Sport & Recht 2012-2, p. 
41-51. 
71 Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302. 
72 Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164. 
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S.C. Heerenveen hadden een arbeidsovereenkomst voor vijf jaar gesloten. Het geïnteresseerde Ajax 

was niet bereid om de gevraagde transfersom van 6 miljoen euro te betalen. Dost startte vervolgens 

een procedure bij de arbitragecommissie. Naar het oordeel van de commissie was onvoldoende 

gebleken van zowel een aanmerkelijke sportieve als financiële positieverbetering. Het verzoek om de 

arbeidsovereenkomst te ontbinden werd daarom afgewezen.73 In de arbitragezaak die Suarez 

aanspande tegen zijn werkgever FC Groningen werd ook geoordeeld dat er geen sprake was van een 

sportieve en financiële verbetering indien Suarez naar Ajax zou vertrekken. 

 

Een voorbeeld van een ontbindingsverzoek dat wel werd toegewezen, was het verzoek van voetballer 

Bakens. 74 Bakens tekende in 2005 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij RKC Waalwijk. RKC 

Waalwijk degradeerde vervolgens naar de eerste divisie. Bakens wilde graag in de Eredivisie blijven 

spelen en daarom de transfer maken naar Heracles Almelo. RKC Waalwijk weigerde echter te 

onderhandelen met Heracles Almelo en Bakens stapte naar de arbitragecommissie. Er werd niet 

gekeken naar een financiële en sportieve verbetering, omdat er in de arbeidsovereenkomst een 

bepaling was opgenomen omtrent de voortijdige beëindiging van een contract. Hierdoor was de 

voortijdige beëindiging wel mogelijk. Bakens diende als gevolg een forse vergoeding ad. € 400.000 te 

betalen - die meer dan twee jaarsalarissen betrof - terwijl de resterende looptijd van het contract nog 

maar één jaar was. De arbitragecommissie heeft rekening gehouden met de volgende, niet limitatieve, 

omstandigheden: de resterende contractsduur, het huidige en toekomstige salaris, de tijd dat de 

contractspeler voor zijn club is uitgekomen, het belang van de speler voor de club en de mogelijkheid 

voor de club om tijdig een vervanger aan te nemen. Het is mij onduidelijk hoe de commissie tot het 

hoge bedrag is gekomen. Wellicht heeft dit te maken met de vraag hoe de commissie deze 

omstandigheden naar geld heeft gewaardeerd. Hoe waardeer je bijvoorbeeld de bijdrage welke een 

club heeft geleverd aan de ontwikkeling van een speler? Of het feit dat een club nog slechts een zeer 

beperkte periode heeft om een vervanger aan te trekken? Dit zal moeilijk te berekenen zijn voor de 

arbiters en daarom zal de vergoeding naar mijn mening niet geheel objectief zijn.  

4.2.4.   CONTRACTBREUK,  DE EENZIJDIGE OPZEGGING  
 

Ook de FIFA heeft in haar reglementen als uitgangspunt genomen dat contracten in beginsel 

nagekomen dienen te worden, waarbij voortijdige beëindiging van een contract meer uitzondering dan 

regel dient te zijn (artikel 13 van de ‘Regulations for the Status en Transfer of Players’, verder te 

noemen: RSTP). Het doel hiervan is meer contractuele stabiliteit te bewerkstelligen in het 

professionele voetbal.75 Eenzijdige opzegging van een contract is mogelijk op grond van FIFA-

reglementen als daarvoor een ‘just cause’ bestaat. Dit betekent dat het van een der partijen niet meer 

kan worden verlangd dat hij het contract respecteert.76 Indien een partij de overeenkomst voortijdig 

beëindigt zonder ‘just cause’, dan dient die partij een schadevergoeding te betalen aan de wederpartij. 

De hoogte van die vergoeding dient volgens artikel 17 RSTP te worden berekend aan de hand van 

objectieve criteria, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de beloning van de speler en 

                                                                 
73 Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost). 
74 Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165, JIN 2008/474. 
75 Commentary on the Regulations for the Status en Transfer of Players (toelichting bij artikel 13-17).   
76 F.M. de Weger, ‘De “(sporting) just cause” in het internationale betaalde voetbal’, Tijdschrift voor Sport en 
Recht 2010-3/4, p. 131-139. 
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de resterende looptijd van het contract. Daarnaast kan de FIFA de speler, dan wel de club, die opzegt 

zonder just cause een ‘sporting sanction’ opleggen.77 

 

De Schotse voetballer Andrew Webster speelde bij het Schotse Hearts of Midlothian en belandde na 

een conflict met de clubeigenaar op de bank. Dat was voor Webster een reden om zijn contract 

eenzijdig op te zeggen op grond van artikel 17 RSTP van de FIFA.78 Webster sloot vervolgens een 

arbeidsovereenkomst met het Engelse Wigan Athletic, zonder enige vergoeding aan Hearts te betalen. 

Partijen hebben geprocedeerd tot aan de Court of Arbitration for Sports (verder te noemen: CAS).79 

De CAS besliste dat een speler die zijn arbeidsovereenkomst voortijdig, eenzijdig en zonder gegronde 

reden opzegt een schadevergoeding verschuldigd is aan zijn club, te weten de restwaarde van het 

contract (slechts één element uit de lijst van artikel 17 RSTP). De restwaarde van het contract van 

Webster bedroeg 150.000 pond en dat was volgens de CAS ook meteen de hoogte van de vergoeding 

van de transfersom.80  

 

Een jaar later deed de CAS opnieuw een uitspraak over de berekening van de vergoeding die 

verschuldigd is ten gevolge van contractbreuk. De Braziliaanse middenvelder Matuzalem speelde bij 

de Oekraïense club Shakthar Donetsk. In 2007 heeft de speler eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst 

opgezegd, met een beroep op artikel 17 RSTP, om vervolgens een overeenkomst te sluiten met de 

Spaanse club Real Zaragoza. Shakthar kon zich hier niet in vinden en procedeerde tot aan de CAS.81 De 

CAS benadrukt – evenals in Webster - dat een contract moet worden nagekomen en artikel 17 RSTP 

geen vrijbrief is om contractbreuk te plegen. Indien een speler toch eenzijdig opzegt zonder reden, dan 

is hij een schadevergoeding verschuldigd. Bij de berekening van de vergoeding is allereerst van belang 

of partijen expliciet iets hebben opgenomen in de overeenkomst inzake de hoogte van een vergoeding 

bij contractbreuk. Als dit niet het geval is, dan wordt gekeken naar de criteria van artikel 17 RSTP. Het 

leidende principe bij die berekening dient de ‘positive interest’ te zijn. De benadeelde partij moet in 

een positie worden gebracht die zij zou hebben gehad als het contract volledig was nagekomen.82 De 

CAS houdt onder meer rekening met de waarde van ‘lost services’, het gedrag van de speler en of de 

benadeelde partij al het redelijke heeft gedaan om de omvang van haar schade te beperken. Matzulem 

werd door de CAS veroordeeld om bijna € 12 miljoen te betalen aan Shakthar, waarbij Real Zaragoza 

hoofdelijk aansprakelijk werd geacht. 

 

In Nederland zijn de regels van de FIFA over eenzijdige opzegging niet geïmplementeerd in de 

reglementen van de KNVB, maar zij volgen uit het arbeidsrecht. In artikel 7:667 lid 3 BW is opgenomen 

dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts tussentijds kan worden opgezegd, indien 

partijen dat recht schriftelijk zijn overeengekomen. In spelerscontracten zul je zelden of nooit een 

                                                                 
77 Zie artikel 17 lid 3 RSTP: de sanctie voor een speler kan bijvoorbeeld bestaan uit een schorsing voor officiële 
wedstrijden.  
78 Artikel 17 RSTP van de FIFA geeft een speler de bevoegdheid om een contract eenzijdig op te zeggen na een 
bepaalde beschermende periode (protective period) en te vertrekken voor een (relatief) lage vergoeding. Die 
periode is voor spelers die tekenen voor hun 28ste drie jaar en voor en spelers die tekenen na hun 28ste twee jaar. 
Webster tekende bij Hearts voor zijn 28ste jaar en kon dus na drie jaar eenzijdig opzeggen.  
79 De Court of Arbitration for Sport (CAS) is een onafhankelijk tribunaal voor het beslechten van geschillen op het 
gebied van sport. 
80 CAS 30 januari 2008, Webster, 2007/A/1298, r.o. 87. 
81 CAS 19 mei 2009, Matuzalem, 2008/A/1519 en 1520 (samengevoegd). 
82 M. Boetekees, ‘De zaak Matuzalem’, Tijdschrift voor Sport en Recht 2010-1, p. 11. 
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opzegbeding tegenkomen, omdat een speler zich dan rechtsgeldig aan het contract kan onttrekken 

zonder dat er een vergoeding binnengehaald wordt door de club. In sommige spelerscontracten is 

tussentijdse beëindiging zelfs expliciet uitgesloten. Als een der partijen de arbeidsovereenkomst toch 

opzegt, terwijl er geen opzegbeding is overeengekomen, dan geschiedt de opzegging onregelmatig. De 

wederpartij is dan op grond van artikel 7:680 BW gerechtigd tot een schadevergoeding.83 De 

benadeelde partij heeft de keuze tussen een gefixeerde schadevergoeding (het loon over de tijd dat 

de arbeidsovereenkomst nog had voortgeduurd) of een volledige schadevergoeding (de daadwerkelijk 

geleden schade). De gefixeerde schadevergoeding valt hoger uit dan de daadwerkelijk geleden schade, 

behoudens uitzonderingsgevallen. Een speler die zijn contract op deze manier eindigt en als het ware 

afkoopt, krijgt een transfervrije status. 

 

4.3. Vergoedingen op basis van het verenigingsrecht 

4.3.1  TOEPASSELIJKHEID  TRANSFERREGLEMENT 

 

In geval van een transfer van de ene naar de andere club, is niet alleen de club die de speler verlaat 

rechthebbende op een vergoeding. Op basis van de reglementen van de FIFA of de KNVB kunnen clubs 

waar een speler in zijn jeugd heeft gespeeld ook recht hebben op een vergoeding. Er moet hierin 

onderscheid gemaakt worden tussen internationale en nationale transfers. Indien er sprake is van een 

internationale transfer – bijvoorbeeld van AFC Ajax naar FC Barcelona – dan is de regelgeving van de 

FIFA van toepassing.84 De Dispute Resolution Chamber85 (hierna: DRC) stelt expliciet dat de FIFA-

reglementen alleen van toepassing zijn op internationale transfers en niet op nationale transfers:  

 

‘(..) the Regulations are not applicable to transfers of players between two clubs affiliated to 

the same association’.86  

 
De transfer van een speler tussen clubs van dezelfde bond – bijvoorbeeld van AFC Ajax naar FC Twente 

– moet op basis van de reglementen van de FIFA geregeld worden in nationale regelgeving van de 

betreffende bond.87 De nationale regelgeving moet onder meer voorzien in een beloningssysteem voor 

clubs die investeren in de training en opleiding van jonge spelers. Dit heeft de KNVB dan ook gedaan 

in haar reglementen.  

4.3.2  DE OPLEIDINGS- EN SOLIDARITEITSVERGOEDING  KNVB 

 

Opleidingsvergoeding 
 

                                                                 
83 Y. van Gemerden en E.M. Hoogeveen, ‘Over tussentijdse beëindiging van het spelerscontract van 
profvoetballers’, Tijdschrift voor Sport en Recht 2011-4, p. 134. 
84 The Regulations for the Status and Transfer of Players.  
85 De DRC is een instantie van de FIFA die onder andere geschillen beslecht tussen clubs met betrekking tot de 
opleidings- en solidariteitsvergoeding. 
86 zie o.a. DRC 21 november 2006, nr. 116676, punt 6 van par. II.  
87 Article 1.2. of The Regulations for the Status and Transfer of Players. In artikel 13.van de Regulations is een lijst 
van artikelen opgenomen die verplicht moeten worden overgenomen door de nationale bonden, ze zijn derhalve 
bindend op nationaal niveau.  
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De opleiding en ontwikkeling van een jonge speler wordt zeer belangrijk geacht. Clubs die investeren 

in een speler worden daarom beloond en aangemoedigd door middel van de opleidingsvergoeding. De 

opleidingsvergoeding is geregeld in artikel 3 en 11 t/m 13 ROAS. Een bvo is een opleidingsvergoeding 

verschuldigd aan clubs - waarbij een speler gedurende zijn opleidingsperiode speelgerechtigd lid is 

geweest - indien deze speler in vijf bindende wedstrijden van het eerste elftal van die bvo is 

uitgekomen of indien de speler zijn eerste spelerscontract of opvolgend contract heeft gesloten met 

die bvo. Deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden vóór het einde van het seizoen waarin de speler 

de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt. Het is moeilijk te bepalen wat de daadwerkelijk gemaakte 

opleidingskosten zijn. Zodoende wordt de hoogte van de vergoeding bepaald aan de hand van door de 

KNVB vastgestelde gefixeerde bedragen. De hoogte van de te ontvangen opleidingsvergoeding 

bedraagt € 1.355,00 per opleidingsjaar.88 Voor het berekenen van de opleidingsvergoeding geldt dat 

de opleidingsperiode maximaal twaalf jaar bedraagt.89 De periode tot en met het verenigingsjaar 

waarin een speler negen jaar wordt, geldt als één opleidingsjaar. Voor de periode daarna geldt elk jaar 

tot en met het jaar waarin de speler twintig jaar wordt telkens als één opleidingsjaar.  

 

Solidariteitsvergoeding 
 
In de Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players wijst de FIFA op het feit 

dat indien er sprake is van een nationale overschrijving er geen beroep kan worden gedaan op de 

solidariteitsvergoeding uit de reglementen van de FIFA. De nationale voetbalbond zal in haar eigen 

reglementen een bepaling moeten opnemen waarin de verplichting om een solidariteitsvergoeding te 

betalen wordt erkend.90 Door de FIFA worden geen eisen gesteld aan de manier waarop een nationale 

bond dit doet. De DRC wijst op het feit dat de nationale bonden niet verplicht zijn om een 

solidariteitsmechanisme in hun nationale reglementen op te nemen die overeenstemt met de FIFA-

reglementen, maar dat dit overgelaten is aan de vrijheid van de bond:  

 

‘In which manner a member association subsequently decides to reward clubs investing in the 

training and education of young players is left to the full discretion of the member association. 

In other words, the member associations do not necessarily have to implement a solidarity 

contribution mechanism identical or similar to the solidarity contribution mechanism contained 

in the FIFA Regulations. In this context, the Chamber wished to emphasize, in particular, that 

the solidarity contribution mechanism is not included in the list of obligatory provisions to be 

put in place at national level.’ 91 

 

De KNVB heeft de solidariteitsvergoeding geregeld in de artikelen 4, 14 en 15 RAOS. Het bijzondere 

aan deze vergoeding is dat de hoogte gerelateerd is aan de vergoeding die de bvo ontvangt ten gevolge 

van de voortijdige beëindiging van het spelerscontract met de over te schrijven speler. De vergoeding 

is verschuldigd indien een contract tussentijds wordt beëindigd door wederzijds goedvinden of door 

ontbinding door de arbitragecommissie. Wanneer een speler transfervrij vertrekt - zoals dat het geval 

is bij contractbreuk - ontvangen clubs geen solidariteitsvergoeding. De solidariteitsvergoeding 

                                                                 
88 De kosten zijn gefixeerd en dus niet gebaseerd op de daadwerkelijk voor een speler gemaakte kosten. Het 
bedrag wordt elke vijf jaar herzien overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer (artikel 12 lid 4 ROAS).  
89 Artikel 11 ROAS.  
90 Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players, p. 128. 
91 DRC 1 februari 2012, nr. 2121218, punt 8 van par. II.  
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bedraagt 5% van de transfervergoeding die wordt betaald aan de bvo. De huidige club ontvangt dus 

niet 100% van de overeengekomen transfersom, doch ‘slechts’ 95%. De clubs die de 5% moeten 

verdelen, zijn de clubs waarbij de overgeschreven speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar 

als speelgerechtigd lid stond geregistreerd. Hoe deze 5% onder de rechthebbende clubs verdeeld moet 

worden, is vastgesteld in artikel 14 lid 1 RAOS. 

 

Wijze van betaling  
 

Het initiatief tot betaling van zowel de opleidingsvergoeding als de solidariteitsbijdrage ligt bij de bvo 

die de transfervergoeding verschuldigd is: de nieuwe club. Deze club heeft ook de verplichting de 

rechthebbende clubs te informeren over het betalen van de vergoedingen. Beide vergoedingen dienen 

binnen dertig dagen - nadat het recht op de vergoeding is ontstaan – betaald te zijn aan de 

rechthebbende clubs. Als de bvo dit niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen doet, dan betaalt de 

KNVB deze vergoeding aan de rechthebbende clubs en krijgt de KNVB een vordering op de bvo. Clubs 

die aanspraak kunnen maken op de vergoedingen zijn alleen Nederlandse clubs. Indien een speler zijn 

opleiding heeft genoten in het buitenland, kan deze club geen aanspraak maken op de vergoedingen 

uit de KNVB-reglementen. Het gaat namelijk om bvo´s waarbij een speler speelgerechtigd lid (lees: lid 

van de KNVB) is geweest.  

4.3.3.  INTERNATIONALE  TRANSFERS EN DE FIFA-REGLEMENTEN 

 
In geval van internationale transfers zijn de reglementen van de FIFA van toepassing. De Nederlandse 

regeling is gebaseerd op de FIFA-reglementen. Daardoor zijn de regelingen in grote lijnen gelijk. Er is 

echter een aantal kleine verschillen waarop ik kort zal in gaan. De hoogte van de opleidingvergoeding 

verschilt aanzienlijk van elkaar. De opleidingsvergoeding in Nederland is vastgesteld op een bedrag van 

€ 1.335,00 per opleidingsjaar. In de reglementen van de FIFA zijn clubs onderverdeeld in categorieën. 

Hoe hoger het bedrag van de investering in een speler, hoe hoger de categorie waarin de club wordt 

ingedeeld. De club die bijvoorbeeld in de eerste categorie van de UEFA valt, kan een 

opleidingsvergoeding verwachten van € 90.000 per opleidingsjaar (artikel 4 Annex 4 RSTP). Een ander 

verschil is dat de opleidingsperiode van een speler volgens de FIFA plaatsvindt tussen 12 en 21 jaar92, 

terwijl dit in Nederland van 9 tot en met 20 jaar is93. Met betrekking tot de solidariteitsvergoeding is 

er ook een klein verschil. Op grond van de reglementen van de FIFA hebben clubs waar een speler 

heeft gespeeld in de periode van het seizoen waarin de speler 12 jaar wordt tot en met het seizoen 

waarin in de speler 23 jaar wordt recht op een solidariteitsvergoeding (artikel 1 Annex 5 RSTP). In 

Nederland wordt het seizoen waarin de speler 23 jaar wordt niet meegeteld. Het betreft dus een 

periode van 12 jaar tot en met 22 jaar.  

4.3.4. DE DRC EN DE (NATIONALE) SOLIDARITEITSVERGOEDING   

 

Recentelijk heeft de DRC een uitspraak gedaan over de solidariteitsvergoeding in geval van een 

nationale transfer.94 ‘Player M’ heeft in 2008 een nationale transfer gemaakt van club ‘H’ naar club ‘FC 

A’ voor een bedrag van EUR 16.250.000,00. Club ‘P’, de club waar de speler (een gedeelte van) zijn 

                                                                 
92 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, Annex 4, artikel 5.2. 
93 Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage, artikel 11. 
94 DRC 1 februari 2012, nr. 2121218.  
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jeugdopleiding heeft genoten, wilde aanspraak maken op de solidariteitsvergoeding. Deze club is 

echter geen lid van de nationale bond van het land waar de transfer is gemaakt. Club ‘P’ probeerde 

eerst via de FIFA-reglementen aanspraak te maken op een vergoeding. De DRC wees de claim af omdat 

deze reglementen alleen van toepassing zijn op internationale transfers en niet op nationale transfers. 

Ook heeft de club een beroep gedaan op de nationale reglementen van het land waar de transfer 

plaatsvond. De vraag is of club ‘P’ - die geen lid is van de betreffende bond - rechten kan ontlenen aan 

de reglementen van die bond. De DRC heeft deze vraag ontkennend beantwoord. De DRC vindt dit 

namelijk onverenigbaar met de algemene beginselen van het verenigingsrecht, in het bijzonder met 

het beginsel van de vrijheid van vereniging. Iedere vereniging heeft in principe het recht om een 

kandidaat te weigeren of te accepteren als lid. Vanwege het feit dat club ‘P’ geen lid is van de bond in 

kwestie, ziet de DRC geen juridische basis om de reglementen van die bond van toepassing te verklaren 

op club ‘P’. De club kon dus geen beroep doen op de solidariteitsvergoeding uit de reglementen van 

een bond waar zij geen lid van was. Op basis hiervan is ook deze claim afgewezen door de DRC. In geval 

van nationale transfers hebben clubs geen recht op een solidariteitsvergoeding indien zij geen lid zijn 

van het land waarin de transfer heeft plaatsgevonden.  

 

4.4 Conclusie  
 

Als gevolg van het gewezen Bosman-arrest in 1995 werd het toenmalige vergoedingenstelsel 

afgeschaft omdat het systeem in strijd werd geacht met het vrije verkeer van werknemers. Het was 

niet meer mogelijk om een transfervergoeding te eisen na afloop van de contractsduur. Binnen het 

arbeidsrecht hebben clubs toch een manier gevonden om geld te verdienen aan een speler: de 

transfervergoeding is gekoppeld aan de tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen 

speler en club. Dit systeem heeft er toe geleid dat er nog steeds vergoedingen betaald moeten worden 

door de nieuwe club alvorens zij een speler kan overnemen. Weliswaar niet meer aan het einde van 

het contract, doch indien de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd wordt. Bovendien komt er in 

beginsel geen transfer tot stand indien clubs geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken over 

de hoogte van de vergoeding. Een speler heeft wel de mogelijkheid zijn contract te laten ontbinden bij 

de arbitragecommissie van de KNVB, maar ook dan zal de nieuwe club een vergoeding verschuldigd 

zijn. Niet alleen de club die een speler verlaat kan geld aan die speler verdienen. Een club waar een 

speler in zijn jeugd heeft gespeeld, kan eveneens aanspraak maken op een vergoeding: de opleidings- 

en/of solidariteitsvergoeding. Deze vergoedingen zijn gebaseerd op de reglementen van de 

(inter)nationale voetbalbond. Indien er sprake is van een internationale transfer, dan zijn de regels van 

de FIFA van toepassing. Mocht de transfer binnen één land plaatsvinden, dan zijn de reglementen van 

het betreffende land van toepassing. In de reglementen van de KNVB is opgenomen dat alleen clubs 

die lid zijn van de KNVB aanspraak kunnen maken op de solidariteitsvergoeding. Dit betekent dus dat 

clubs buiten Nederland geen recht hebben op een vergoeding indien hun talent een transfer binnen 

Nederland maakt. In de volgende hoofdstukken wordt onderzocht hoe dit zich verhoudt tot het 

Europese recht.  
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5 De solidariteitsvergoeding en het vrije 

verkeer van werknemers 
 

5.1 Inleiding 
 
Reeds in 1974 is antwoord gegeven op de vraag of Europese rechtsregels van toepassing zijn op de 

sport. In de zaak Walrave & Koch is bepaald dat de sport zich dient te houden aan de Europese 

spelregels zoals deze zijn vastgesteld in Europese Verdragen en de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

In de praktijk gaat het om twee belangrijke aspecten: het vrij verkeer en de regels inzake mededinging.  

 

Voor een goede werking van de interne Europese markt is het belangrijk dat voor de rechtspositie van 

natuurlijke en rechtspersonen de nationaliteit, herkomst of bestemming irrelevant is. In artikel 18 

VWEU is een algemeen discriminatieverbod opgenomen:  

 

 ‘Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, 

 daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden’.  

 

De bepaling met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers kan gezien worden als een 

verbijzondering van deze algemene bepaling en als uitbreiding daarvan. Artikel 18 VWEU neemt ten 

opzichte van artikel 45 VWEU de positie in van een lex generalis, met als gevolg dat een discriminatoire 

regeling al door artikel 45 VWEU verboden wordt, zodat een zelfstandig beroep op artikel 18 VWEU 

niet meer nodig is. Mocht een regeling dus in strijd worden geacht met artikel 45 VWEU, dan behoeft 

artikel 18 VWEU niet meer aan de orde te komen.95 Om die reden zal ik de solidariteitsvergoeding eerst 

toetsen aan artikel 45 VWEU.   

 

5.2. Toepassingsvoorwaarden artikel 45 VWEU 
 

Het vrije verkeer van werknemers is geregeld in artikel 45 e.v. VWEU. Het bepaalt dat het verkeer van 

werknemers binnen de interne markt van de Europese Unie vrij is. Dit betekent de afschaffing van elke 

discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers wat betreft de werkgelegenheid, de 

beloning en overige arbeidsvoorwaarden, krachtens lid 2. Om een beroep te doen op het vrije verkeer 

van werknemers dient er alvorens de inhoudelijke toets aan een aantal voorwaarden te worden 

voldaan. 

5.2.1.  WERKNEMER OF DIENSTVERRICHTER 
 

Het begrip werknemer bepaalt de personele werkingssfeer van artikel 45 VWEU, maar dit begrip is niet 

door het Verdrag gedefinieerd. Daarom heeft het Hof van Justitie invulling aan het begrip gegeven, 

voor het geval de lidstaten het begrip naar hun eigen nationaal recht gaan interpreteren.96 In het arrest 

                                                                 
95 R. Barents en L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 329. 
96 M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 101. 
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Lawrie Blum heeft het Hof van Justitie bepaald dat bij de omschrijving van het begrip werknemer moet 

worden uitgegaan van: 

 

‘objectieve criteria die, wat de rechten en plichten van de betrokkenen betreft, kenmerkend zijn 

voor de arbeidsverhouding. Het hoofdkenmerk van de arbeidsverhouding is, dat iemand 

gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als 

tegenprestatie een vergoeding ontvangt’.97  

 

Daarnaast heeft het Hof in Levin beslist dat het dient te gaan om reële en daadwerkelijke, en niet 

slechts om marginale en bijkomstige arbeid.98 Al sinds Walrave & Koch is erkend dat sportbeoefening 

het karakter van arbeid in loondienst of van een bezoldigde dienstverrichting kan hebben.99 Daarna 

oordeelde het Hof in Donà dat beroeps- of semiberoepsvoetballers een werkzaamheid in loondienst 

uitoefenen of bezoldigde diensten verrichten.100  

 

Professionele voetballers verrichten werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst.101 

Bovendien kan een speler niet kiezen aan welke wedstrijden hij deelneemt, op welke tijden hij een 

wedstrijd speelt en op welke plaats.102 Een speler is ook verplicht zijn trainingen af te werken.103 Een 

gezagselement wordt geacht bij een professionele voetballer aanwezig te zijn. Als tegenprestatie voor 

zijn werkzaamheden ontvangt een voetballer een salaris, al dan niet aangevuld met inkomsten uit 

sponsorcontracten en andere commerciële activiteiten. Het beoefenen van professionele voetbalsport 

is bovendien reële arbeid, omdat het gangbaar is dat een voetballer iedere dag minimaal 3 uur traint 

en (bijna) ieder weekend of zelfs doordeweeks een wedstrijd speelt. Er kan dan niet meer gesproken 

worden van bijkomstige arbeid. De professionele voetballer Bosman is eerder door het Hof 

gekwalificeerd als werknemer. De basketballer Lehtonen is ook gekwalificeerd als werknemer, daar hij 

een arbeidsovereenkomst had gesloten met de club Castors Braine, welke voorzag in de betaling van 

een vaste maandelijkse beloning en premies.104 Aan alle criteria die zijn vastgesteld in Lawrie-Blum is 

voldaan, een profvoetballer kan derhalve gezien worden als een werknemer in de zin van het VWEU.  

 

Artikel 45 VWEU moet in samenhang worden gezien met het vrije verkeer van diensten. Het is namelijk 

mogelijk dat een sporter niet in loondienst is, maar bijvoorbeeld zijn diensten beschikbaar stelt als vrije 

beroepsoefenaar. Voor deze groep zal in de regel geen sprake zijn van werkzaamheden die verricht 

worden in loondienst en zal derhalve een beroep moeten worden gedaan op artikel 56 VWEU, het vrije 

verkeer van diensten.105 Het verschil tussen werknemers en dienstverrichters is het al dan niet 

                                                                 
97 HvJ EG 3 juli 1986, zaak C-66/85, Lawrie-Blum, Jur. 1986, p. 2121, r.o. 17. 
98 HvJ EG 23 maart 1982, zaak C-53/81, Levin, Jur. 1982, p. 1035. 
99 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, r.o. 4. 
100 HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Doná/Mantero, Jur. 1976, p. 1333, r.o. 12. 
101 Voor het vrije verkeer van werknemers doet het er niet toe of er formeel een arbeidscontract is (HvJ EG 5 
oktober 1988, zaak C-196/87, Steymann, Jur. 1988, p. I-06159.  
102 S. van den Bogaert, Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU Post Bosman, Kluwer Law 
International 2005, p. 58. 
103 J. Scheerder, C. van Tuyckom en A. Vermeersch, Europa in beweging. Sport vanuit Europees perspectief, Gent: 
Academia press 2007, p. 54. 
104 HvJ EG 13 april 2000, zaak C-176/96, Lehtonen en Castors Braine, Jur. 2000, I-2681, r.o. 41. 
105 M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 102. 
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aanwezig zijn van het gezagselement. Wanneer een gezagselement aanwezig is, zal de sporter als 

werknemer beschouwd worden.  

5.2.2.  ECONOMISCHE ACTIVITEIT  
 

De tweede voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een economische activiteit. In de zaak Walrave 

& Koch heeft het Hof als uitgangspunt gegeven dat:  

 

 ‘gelet op de doelstellingen van de Gemeenschap, sportbeoefening slechts onder het 

Gemeenschapsrecht valt inzoverre dat zij een economische activiteit in de zin van artikel 2 van 

het Verdrag vormt’. 106 

 

Dit uitgangspunt is later in diverse arresten zoals Donà en Bosman herhaald. Beroeps- en 

semiberoepssporters verrichten werkzaamheden in loondienst of verrichten bezoldigde diensten. Om 

die reden vallen hun activiteiten onder het gemeenschapsrecht. Een voetballer die als werknemer 

gekwalificeerd kan worden, verricht dus een economische activiteit in de zin van het Verdrag. 

Bovendien heeft advocaat-generaal Lenz in Bosman gesteld dat het beroepsvoetbal een economische 

activiteit is en derhalve onder het gemeenschapsrecht valt.107  

5.2.3.  ONDERDAAN VAN EEN LIDSTAAT 

 

In principe kunnen alleen onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie een beroep doen op de 

bepalingen uit de Europese Verdragen. Uit rechtspraak van het Hof blijkt dat onder bepaalde 

omstandigheden onderdanen van derde landen ook een beroep op het VWEU kunnen doen.108 Dit is 

mogelijk op basis van akkoorden die de Europese Gemeenschap met sommige landen heeft afsloten.109  

5.2.4.  GRENSOVERSCHRIJDEND  ELEMENT 

 
Voor zowel de toepassing van de regels van het vrij verkeer als de mededingingsregels, geldt dat er 

sprake moet zijn van een grensoverschrijdend element. Volgens vaste rechtspraak van het Hof kunnen 

de verdragsregels niet toegepast worden op zuiver interne situaties.110  Het Hof kan zich in dat geval 

niet uitspreken over een zaak, maar de betreffende lidstaat is dan bevoegd. 

 

Het Hof van Justitie neemt vrij snel een grensoverschrijdend element aan.111 Zo moet onder het vrije 

goederenverkeer sprake zijn van rechtstreekse of indirecte, in feite of potentiële beïnvloeding van de 

handel tussen lidstaten, waardoor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt wordt 

                                                                 
106 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, r.o. 4. 
107 Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, p. I-
4921, punt 130. 
108 Bijvoorbeeld: HvJ EG 8 mei 2003, zaak C-438/00, Kolpak, Jur. 2003, p. I-4135. 
109 J. Scheerder, C. van Tuyckom en A. Vermeersch, Europa in beweging. Sport vanuit Europees perspectief, Gent: 
Academia press 2007, p. 56. 
110 HvJ EG 28 maart 1979, zaak C-175/78, Saunders, Jur. 1979, p. 1129; HvJ EG 28 januari 1992, zaak C-332/90, 
Steen vs. Deutsche Bundespost, Jur. 1992, p. I-341; HvJ EG 28 juni 1984, zaak C-180/83, Moser, Jur. 1984, p. 
2539.  
111 HvJ EG 11 juli 2002, zaak C-60-00, Mary Carpenter, Jur. 2002, p. I-6279 en HvJ EG 6 juni 2000, zaak C-281/98, 
Angonese, Jur. 2000, p. I-04139.  



Pagina | 30  
 

geschaad.112 Een vergelijkbare toets bestaat onder het mededingingsrecht. Het vereiste van de 

beïnvloeding van de handel is enerzijds een criterium van de bevoegdheidsafbakening met betrekking 

tot het vrij verkeer en anderzijds een toepassingsvoorwaarde voor artikel 101 en 102 VWEU. Deze 

twee artikelen zijn uitsluitend van toepassing indien het handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig 

wordt of zou kunnen worden beïnvloed.113  

 

In het Bosman-arrest stelde de UEFA dat er sprake was van een zuiver interne (Belgische) situatie, 

omdat Bosman de Belgische nationaliteit had en speelde bij een Belgische club vallend onder de 

Belgische bond. Het Hof ging hier niet in mee, maar oordeelde dat de zaak een grensoverschrijdend 

karakter had, daar Bosman een contract had gesloten met een buitenlandse club.114 

 

Er zou sprake kunnen zijn van een interne situatie indien een speler met de nationaliteit van land A 

een transfer maakt tussen twee clubs van land A.115 Een voorbeeld hiervan is de transfer van de 

Nederlandse Theo Janssen tussen de Nederlandse clubs Ajax en Vitesse in 2012. Echter, er is maar een 

kleine aanleiding nodig om een grensoverschrijdend element aan te nemen, zo is ook te lezen in 

Deliège.116 In deze zaak ging het om een Belgische judoka die ondanks haar behaalde successen niet 

mocht deelnemen aan verschillende internationale kampioenschappen, terwijl twee andere judoka’s 

met minder glansrijke resultaten wel geselecteerd werden door de Belgische judobond. Het Hof stelt 

zich op het standpunt dat een grensoverschrijdend element kan voortvloeien uit de omstandigheid dat 

 

‘een sportbeoefenaar deelneemt aan een wedstrijd in een andere lidstaat dan waar hij 

woonachtig is’.117 

 

Profvoetballers nemen in de regel deel aan internationale (vriendschappelijke) wedstrijden. Op basis 

van de uitspraak in Deliège is er dan sprake van een grensoverschrijdend karakter. Bovendien bestaat 

de mogelijkheid dat een speler met een andere nationaliteit wordt overgeschreven tussen twee 

Nederlandse clubs waardoor de nationale transfer een internationaal karakter krijgt. 

 

De solidariteitsvergoeding is vastgelegd in een nationaal reglement van KNVB. Het Hof heeft in het 

arrest Wouters geoordeeld dat ook in geval van een nationale regeling sprake kan zijn van een 

grensoverschrijdend element.118 In deze zaak was de regeling, welke was vastgesteld door een 

instelling als de Nederlandse Orde van Advocaten, volgens het Hof niet alleen van toepassing op 

Nederlandse advocaten, maar ook op bezoekende advocaten die in een andere lidstaat zijn 

                                                                 
112 HvJ EG 11 juli 1974, zaak C-8/74, Dassonville, Jur. 1974, p. I-837 en S. van den Bogaert, ‘Practical Regulation 
of the Mobility of Sportsmen in de EU Post Bosman’, Kluwer Law International 2005, p. 125. 
113 M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 74.  
114 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 84-86. 
115 S. van den Bogaert, Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU post Bosman, Kluwer Law 
International 2005, p. 113. 
116 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, I-2549. 
117 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, I-2549, r.o. 58. 
118 HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99, Wouters, Jur. 2002, I-1577, r.o. 63 en 96. In dit arrest ging het om 
twee Nederlandse advocaten, Wouters en Savelberg, die een samenwerkingsverband wilden aangaan met een 
accountantskantoor. Hun verzoek hiertoe werd echter afgewezen door de Raad van Toezicht van de Orde van 
Advocaten op grond van Samenwerkingsverordening 1993. In deze verordening was een bepaling opgenomen 
dat advocaten niet mochten samenwerken met accountants, om de vrijheid en onafhankelijkheid bij de 
uitoefening van hun beroep te waarborgen. 
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ingeschreven. Voorts zijn het economisch en het handelsrecht steeds vaker van toepassing op 

grensoverschrijdende transacties en de accountantskantoren meestal internationale groepen die 

vestigingen in verschillende landen hebben. De solidariteitsvergoeding hangt samen met de transfer 

van een speler. De transfermarkt is een internationale markt waarbij zowel buitenlandse als 

Nederlandse clubs met elkaar concurreren en zo de beste spelers aan zich proberen te binden. Ook 

om deze reden kan er sprake zijn van een grensoverschrijdend element. Deze activiteiten kunnen 

bovendien wijzen op (potentiële) beïnvloeding van de handel tussen lidstaten.119 Voor een 

uitgebreidere argumentatie omtrent de handelsbeïnvloeding verwijs ik naar hoofdstuk 5.4.1 en 6.3.3. 

 

Met betrekking tot de solidariteitsvergoeding van de KNVB kan ik concluderen dat er aan de 

toepassingsvoorwaarden van het vrije verkeer van werknemers voldaan is. Een profvoetballer is een 

werknemer die werkzaamheden verricht in loondienst en daarmee ook een economische activiteit. 

Bovendien is er sprake van een grensoverschrijdend element, omdat profvoetballers internationale 

wedstrijden spelen en er niet alleen Nederlandse profs worden overgeschreven van de ene naar de 

andere Nederlandse club. Nu aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 45 VWEU voldaan is, kan er 

inhoudelijk getoetst worden aan het artikel.  

 

5.3. De toets door het Hof van Justitie EG 

5.3.1.  NON-DISCRIMINATIE  EN BELEMMERINGSVERBOD 

 
Artikel 45 lid 2 VWEU verbiedt elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen werknemers in 

de lidstaten wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en overige arbeidsvoorwaarden. Dit verbod 

heeft niet alleen betrekking op beperkingen in het gastland, maar ook op regels waardoor het verlaten 

of de terugkeer naar de lidstaat van herkomst wordt bemoeilijkt.120 Volgens vaste rechtspraak verbiedt 

artikel 45 VWEU tevens indirecte discriminatie: 

 

‘niet alleen zichtbare discriminaties op grond van nationaliteit, maar ook alle vormen van 

verkapte discriminatie die door toepassing van andere onderscheidingscriteria in feite tot 

hetzelfde resultaat leiden’.121 

 

De traditionele benadering was dat directe discriminatoire bepalingen alleen gerechtvaardigd konden 

worden indien een rechtvaardigingsgrond uitdrukkelijk genoemd werd in een Verdragsbepaling en dat 

daarnaast indirecte discriminatoire regelingen objectief gerechtvaardigd kunnen worden.122 Een 

schoolvoorbeeld van discriminatie naar nationaliteit en misschien zelfs wel van directe discriminatie is 

de nationaliteitsclausule in Bosman (‘3+2-regel’). Het had in de lijn der verwachtingen gelegen dat de 

regel werd verboden op grond van artikel 45 lid 2 VWEU, tenzij deze gerechtvaardigd zou kunnen 

worden op gronden genoemd in artikel 45 lid 3 VWEU zoals openbare orde, openbare veiligheid en 

                                                                 
119 M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 75. 
120 R. Barents en L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 364. 
121 HvJ EG 23 februari 1994, zaak C-419/92, Scholz, Jur. 1994, p. I-505, r.o. 7. 
122 S. van den Bogaert, Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU post Bosman, Kluwer Law 
International 2005, p. 150 en 369. 
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volksgezondheid.123 Echter, het Hof koos ervoor om de nationaliteitsclausule als belemmering van het 

vrije verkeer van werknemers te kwalificeren en vervolgens te bekijken of er een objectieve 

rechtvaardiging voor bestond.124   

 
Een ander voorbeeld van een discriminatoire regeling die als belemmering van het vrije verkeer van 

werknemers werd gezien, is de zaak Lehtonen. Lehtonen is een basketballer van Finse nationaliteit. In 

het seizoen 1995/1996 speelde hij voor een team dat deelnam aan het Finse kampioenschap. Na 

afloop van dat kampioenschap trad hij in dienst bij Castors Braine – een Belgisch team – die hem wilde 

opstellen in de finale van het Belgische kampioenschap 1995/1996. Partijen sloten na sluiting van de 

transfertermijn een arbeidsovereenkomst. De Internationale Basketbalorganisatie FIBA weigerde 

echter een vergunning te verlenen. Aan Castors Braine werd kenbaar gemaakt dat Lehtonen niet 

opgesteld mocht worden in de nationale competitie gedurende het speelseizoen. Castors Braine stelde 

Lehtonen toch op en de Belgische basketbalorganisatie FRBSB legde vervolgens Castors Braine een 

forfaitaire sanctie op.125 Het Hof oordeelde dat er sprake kan zijn van een belemmering van het vrije 

verkeer van werknemers, indien Belgische clubs belet worden spelers uit andere lidstaten in 

kampioenschappen te laten spelen, wanneer deze na een bepaalde datum in dienst zijn genomen. 

Deelneming aan wedstrijden is de hoofdactiviteit van sporters. Als gevolg hiervan moet iedere regeling 

die het clubs onmogelijk maakt om spelers op te stellen, beschouwd worden als een beperking.126 

Vervolgens bekeek het Hof of de belemmering objectief gerechtvaardigd kon worden. Het Hof erkende 

dat de vaststelling van termijnen voor transfers van spelers kan beantwoorden aan het doel, het 

regelmatig verloop van sportwedstrijden verzekeren.127 De maatregelen die getroffen worden door 

sportorganisaties om dit doel te bereiken mogen echter niet verder gaan dan noodzakelijk is. Het Hof 

constateerde dat er verschillende termijnen golden tussen enerzijds spelers buiten de Europese zone 

en anderzijds spelers binnen de Europese zone. Nu er voor spelers buiten een Europese zone een 

kortere termijn gold, is er volgens het Hof sprake van een mogelijke discriminatoire regeling en gaat 

deze regeling verder dan nodig is ter bereiking van het gestelde doel. Slechts objectieve redenen die 

uitsluitend verband houden met de sport als zodanig kunnen een dergelijk verschil rechtvaardigen.128 

Als er geen sprake zou zijn van discriminatoire transfertermijnen, dan worden transfertermijnen wel 

gezien als een geschikt middel om het regelmatig verloop van de competitie te verzekeren.  

 

Hiermee lijkt het Hof de band te hebben verbroken tussen het non-discriminatiebeginsel en het vrije 

verkeer van werknemers.129 Het gevolg hiervan is dat artikel 45 VWEU niet alleen een verbod van 

discriminatie betreft: zelfs indien geen discriminatie inzake nationaliteit kan worden aangetoond, kan 

een regeling toch strijdig zijn met het vrije verkeer van werknemers, namelijk wanneer dit recht 

beperkt of belemmerd wordt. In beginsel worden dus alle beperkingen op het vrije verkeer van 

werknemers verboden. Het Hof in Bosman bepaalde dat: 

 

                                                                 
123 S. van den Bogaert, Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU post Bosman, Kluwer Law 
International 2005, p. 154. 
124 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 116-137. 
125 HvJ EG 13 april 2000, zaak C-176/96, Lehtonen en Castors Braine, Jur. 2000, I-2681. 
126 HvJ EG 13 april 2000, zaak C-176/96, Lehtonen en Castors Braine, Jur. 2000, I-2681, r.o. 49-50.  
127 HvJ EG 13 april 2000, zaak C-176/96, Lehtonen en Castors Braine, Jur. 2000, I-2681, r.o. 53. 
128 HvJ EG 13 april 2000, zaak C-176/96, Lehtonen en Castors Braine, Jur. 2000, I-2681, r.o. 60. 
129 J. Scheerder, C. van Tuyckom en A. Vermeersch, Europa in beweging. Sport vanuit Europees perspectief, Gent: 

Academia press 2007, p. 280. 
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Bepalingen die een onderdaan van een Lid-Staat beletten of ervan weerhouden zijn land van 

herkomst te verlaten om zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen, leveren derhalve 

belemmeringen van die vrijheid op, zelfs wanneer zij onafhankelijk van de nationaliteiten van 

de betrokken werknemers van toepassing zijn.130 

 

In Bosman werden ook de transferregels als verboden belemmering van het vrije verkeer van 

werknemers gekwalificeerd. Bosman kon slechts voor een club in een andere lidstaat spelen indien zijn 

nieuwe club aan het einde van zijn dienstverband een transfervergoeding betaalde aan de oude club. 

Hierdoor werd Bosman beperkt om zijn recht op het vrij verkeer uit te oefenen.131 

 

In maart 2010 heeft het Hof van Justitie zich eveneens moeten buigen over het onderwerp 

compensatievergoedingen in het voetbal. Olivier Bernard was een talentvolle Franse voetballer die in 

1997 een beloftecontract tekende voor de duur van drie seizoenen bij de Franse club Olympique 

Lyonnais. In Frankrijk werden destijds regels over arbeidscontracten in het voetbal geregeld door het 

Handvest van het beroepsvoetbal.132 Artikel 23 van dit Handvest legde aan de ‘belofte’133 de 

verplichting op om na afloop van de opleiding zijn eerste contract als beroepsspeler ook bij de 

opleidingsclub te ondertekenen indien die club dat wenste. Het Handvest regelde niets over een 

eventuele schadeloosstelling voor de opleidingsclub indien de ‘belofte’ dit weigerde. De opleidingsclub 

kon alleen via het Franse arbeidswetboek een schadevergoeding vorderen.134 Lyon bood Bernard voor 

het verstrijken van zijn beloftecontract een eenjarig contract aan. Bernard had echter andere plannen, 

hij sloot in augustus 2000 een contract als beroepsspeler met Newcastle UFC. Toen Lyon van dat 

contract vernam vorderde zij bij de rechter een bedrag van € 53.357,16 aan schadevergoeding van 

Bernard en Newcastle. De zaak werd door de hoogste instantie in Frankrijk voorgelegd aan het Hof van 

Justitie. De vraag was of een regeling die inhoudt dat een speler van de categorie ‘beloften’ gelast kan 

worden schadevergoeding te betalen indien hij na afloop van zijn opleidingsperiode geen contract als 

beroepsspeler tekent bij de opleidingsclub, maar bij een andere club, een beperking van het vrije 

verkeer van werknemers oplevert. Het Hof stelde vast dat: 

 

‘een regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij een speler van de 

categorie ,,beloften’’ bij afloop van zijn opleidingsperiode op straffe van schadevergoeding 

verplicht is zijn eerste contract als beroepsspeler te sluiten met de club die hem heeft opgeleid, 

deze speler ervan kan weerhouden zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen’.135  

 

Weliswaar wordt een speler niet formeel belet een contract bij een andere club te sluiten, maar 

niettemin maakt zij de uitoefening van dit recht minder aantrekkelijk. De regeling vormt volgens het 

Hof een beperking van het vrije verkeer van werknemers.136  

                                                                 
130 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 96. In dit verband verwijst het Hof 
naar HvJ EG 7 maart 1991, zaak C-10/90, Masgio, Jur. 1991, p. I-1119, r.o. 18 en 19.  
131 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 100-104. 
132 Te vergelijken met een collectieve arbeidsovereenkomst: HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. 
Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 27-32. 
133 Een speler tussen de 16 en 22 jaar die als speler in opleiding tewerkgesteld wordt door een (prof)club op basis 
van een contract voor bepaalde tijd.  
134 HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177.  
135 HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 34. 
136 HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 34-37. 
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De vraag zal zijn of de toepassing van de solidariteitsvergoeding van de KNVB een belemmering op het 

vrije verkeer van werknemers vormt. Een belemmering is volgens vaste rechtspraak van het Hof slechts 

toelaatbaar en niet in strijd met het vrije verkeer van werknemers indien de belemmerende regeling 

een legitieme doelstelling nastreeft en de regeling geschikt is om de verwezenlijking van het 

nagestreefde doel te verzekeren en niet verder gaat dan noodzakelijk is om de doelstelling te 

bereiken.137 Deze toets zalen plaatsvinden in paragraaf 5.4. 

5.3.3.  RECHTVAARDIGINGSGRONDEN 
 

In diverse sportuitspraken, zoals in Bosman en Lehtonen, is te lezen dat een sportregeling die het vrije 

verkeer van werknemers belemmert gerechtvaardigd kan worden indien deze sportregeling 

noodzakelijk en proportioneel is om een legitiem doel te bereiken. Maar welke relevante legitieme 

doelstellingen worden erkend in de sport door het Hof? 

 

De voetbalbonden in Bosman betoogden dat de transferregels hun rechtvaardiging vinden in het 

streven naar evenwicht op het gebied van geldmiddelen en sportprestaties tussen clubs te handhaven 

en de zoektocht naar talenten en de opleiding van jonge spelers te ondersteunen. Het Hof oordeelde 

dat: 

 

‘Gezien het grote maatschappelijke belang van de sport en inzonderheid van het voetbal in de 

Gemeenschap, moet worden erkend, dat de handhaving van een evenwicht tussen clubs door 

een zekere gelijkheid van kansen en de onzekerheid van de resultaten veilig te stellen, en de 

aanmoediging van de indienstneming en opleiding van jonge spelers, doelstellingen zijn’.138 

 

De handhaving van het evenwicht van geldmiddelen en sportprestaties en de opleiding en 

indienstneming van jonge spelers worden dus door het Hof in Bosman erkend als legitieme 

doelstellingen. Het Hof heeft tevens in Bernard de laatstgenoemde doelstelling erkend als zijnde 

legitiem: 

 

‘Met betrekking tot beroepssport heeft het Hof reeds vastgesteld dat gezien het grote 

maatschappelijke belang van sport en inzonderheid van voetbal in de Unie, moet worden 

erkend dat de aanmoediging van de indienstneming en opleiding van jonge spelers een 

legitieme doelstelling is (zie arrest Bosman, reeds aangehaald, punt 106).139 

 

Een andere legitieme doelstelling in de sport wordt gelezen in Lehtonen, te weten het regelmatig 

verloop van de sportwedstrijden verzekeren.140 Deze doelstelling zal in deze scriptie minder relevant 

zijn dan de doelstellingen genoemd in Bosman en Bernard. Als het legitieme doel is vastgesteld, dan 

dient te worden bekeken of de regeling geschikt is om het betreffende doel te verzekeren en niet 

verder gaat dan noodzakelijk om het doel te bereiken.  

                                                                 
137 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. In deze uitspraak verwijst het Hof in dit 
verband naar de uitspraken in HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, Jur. 1993, I-1663 en HvJ EG 30 
november 1995, zaak C-55/94, Gebhard, Jur. 1995. I-4165.  
138 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 106. 
139 HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 39. 
140 HvJ EG 13 april 2000, zaak C-176/96, Lehtonen en Castors Braine, Jur. 2000, I-2681, r.o. 53. 
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5.4.  De solidariteitsvergoeding getoetst aan artikel 45 VWEU 

5.4.1. BELEMMERING VAN HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS 

 
Conform de vaste rechtspraak van het Hof zal ik allereerst beoordelen of de solidariteitsvergoeding 

een beperking van het vrije verkeer van werknemers inhoudt, ook wanneer zij onafhankelijk van de 

nationaliteit van een speler van toepassing is.  

 
De solidariteitsvergoeding is vastgelegd in artikel 4 van het ROAS en luidt als volgt:  

 

‘Indien een contractspeler gedurende de looptijd van een spelerscontract wordt 

overgeschreven naar een andere betaaldvoetbalorganisatie, zal door laatstgenoemde 

betaaldvoetbalorganisatie als solidariteitsbijdrage 5% van de vergoeding die wordt betaald 

aan de betaaldvoetbalorganisatie, waarvan de speler wordt overgeschreven, worden verdeeld 

onder de clubs, waarbij de speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar als 

speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest, een en ander overeenkomstig de bepalingen van 

dit reglement.’ 

 

Als gevolg van het gebruik van het begrip ‘club’ worden buitenlandse clubs uitgesloten van het recht 

op de solidariteitsvergoeding. Volgens het Reglement Bondsvergadering 2012/’13 van de KNVB wordt 

namelijk onder club verstaan: 

 
‘een vereniging en bvo tezamen of afzonderlijk, toegelaten tot het betaald voetbal en/of het 
amateurvoetbal.’ 

 

Buitenlandse clubs nemen niet deel aan de competities in het Nederlandse betaald en/of 

amateurvoetbal en daarom maken zij geen aanspraak op een solidariteitsvergoeding. In geval van een 

nationale transfer van een speler worden Nederlandse opleidingsclubs op grond van de reglementen 

van de KNVB bevoordeeld ten opzichte van buitenlandse opleidingsclubs. Indien er sprake zou zijn 

geweest van een internationale transfer, dan hadden de buitenlandse clubs wel aanspraak gemaakt 

op de solidariteitsvergoeding op basis van de FIFA-reglementen, terwijl dit in het geval van een 

nationale transfer dus niet zo is. Er wordt derhalve onderscheid gemaakt naar de soort transfer die 

een speler maakt. Het onderscheid heeft tot gevolg dat de solidariteitsvergoeding op de internationale 

transfermarkt alleen actief is in geval van internationale transfers. Het is de vraag of de speler door 

deze regeling belet of ervan weerhouden wordt om een club te verlaten om zijn activiteit in een andere 

lidstaat te verrichten.141  

 

Stel dat een Spaanse club geïnteresseerd is in een speler die uitkomt voor een Nederlandse club. Op 

grond van de RSTP van de FIFA dient de Spaanse club ten gevolge van de internationale transfer een 

solidariteitsvergoeding te betalen aan alle rechthebbende opleidingsclubs. De mogelijkheid bestaat 

dat de Spaanse club daarom afziet van de transfer, indien de club het niet kan betalen. Daar in geval 

van een nationale transfer geen solidariteitsvergoeding verschuldigd is, kan de Spaanse club besluiten 

om liever een speler in dienst te nemen die al in Spanje uitkomt voor een club en hierdoor (wellicht) 

                                                                 
141 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-413/15, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 92-100.  
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geen solidariteitsvergoeding hoeft te betalen. De speler uit Nederland wordt dan belemmerd of ervan 

weerhouden, zijn recht op het vrij verkeer uit te oefenen. In geval van een volledig vrije markt, zonder 

transferregels, zou een speler genoemde transfer wel gemaakt kunnen hebben.142  

 

Daarnaast kan het ook zo zijn dat de Spaanse club niet afziet van de transfer, maar dat zij rekening gaat 

houden met de hoogte van de te betalen solidariteitsvergoeding. Dit zou invloed kunnen hebben op 

de beloning of het salaris van de speler. In geval van een internationale transfer is de 

solidariteitsvergoeding wel verschuldigd, de speler wordt hierdoor duurder, waardoor het salaris 

minder zou kunnen worden. Als er geen solidariteitsvergoeding verschuldigd zou zijn, was er wellicht 

meer ruimte geweest voor een hoger salaris.  

 

De kwestie kan ook bekeken worden vanuit een ander perspectief. Stel dat een Belgische speler zijn 

jeugdopleiding heeft genoten in België en op zijn 25ste bij een Nederlandse club terecht komt. Indien 

de Nederlandse club deze speler verkoopt aan een andere Nederlandse club, dan zal die eerste meer 

geld overhouden aan de transfer. Immers, de solidariteitsvergoeding in de reglementen van de KNVB 

geldt alleen voor Nederlandse clubs. De solidariteitsvergoeding betreft een procentueel deel (5%) van 

de transfersom. Daar de solidariteitsvergoeding niet verschuldigd is aan Belgische clubs, bestaat de 

mogelijkheid dat de huidige Nederlandse club 100% van de transfersom mag behouden, in plaats van 

‘slechts’ 95%. Gevolg hiervan kan zijn dat de Nederlandse club die een buitenlandse speler wil 

verkopen deze speler liever verkoopt aan een andere Nederlandse club. Bovendien kan een 

buitenlandse speler uit het buitenland duurder worden voor een Nederlandse club dan een 

buitenlandse speler die al in Nederland voetbalt. Dit zou ook kunnen betekenen dat een speler ervan 

belet wordt zijn recht op het vrije verkeer uit te oefenen. Hierdoor zou tevens de handel tussen 

lidstaten ongunstig beïnvloed kunnen worden, indien er meer nationale dan internatonale transfers 

plaatsvinden. Om genoemde redenen is mijns inziens sprake van een belemmering van het vrije 

verkeer van werknemers.  

5.4.2. GERECHTVAARDIGD? 

 
Vervolgens dient beoordeeld te worden of de belemmering van het vrije verkeer van werknemers 

toelaatbaar is. Een maatregel is toelaatbaar wanneer hij een legitieme doelstelling nastreeft en zijn 

rechtvaardiging vindt in dwingende redenen van algemeen belang. Daarnaast moet in een dergelijk 

geval de toepassing van de betrokken maatregel geschikt zijn om de verwezenlijking van de 

nagestreefde doelstelling te verzekeren en niet verder gaan dan ter bereiking van deze doelstelling 

noodzakelijk is.143 

 
De FIFA stelt in haar toelichting dat de solidariteitsvergoeding bedoeld is om de opleiding van jonge 

spelers te bevorderen.144 Volgens de FIFA is de bijdrage een efficiënte manier om de basis van het 

voetbal te ondersteunen en een prikkel voor clubs om een speler op te leiden door hen voor het 

                                                                 
142 Conclusie Advocaat-Generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 
punt 129. 
143 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-413/15, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 104, HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-
19/92, Kraus, Jur. 1993, I-1663, r.o. 33 en HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, 
Jur. 2010, I-2177, r.o. 38. 
144 Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, p. 62. 
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opleiden van spelers te belonen.145 In Bosman heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het evenwicht 

tussen geldmiddelen en sportprestaties en de opleiding en indienstneming van jonge spelers 

rechtmatige doelstellingen zijn.146 De laatste doelstelling is later door het Hof in Bernard opnieuw 

erkend en bevestigd.147   

 

Het verzekeren van het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties  
 
De solidariteitsvergoeding uit de reglementen van KNVB is naar mijn mening niet geschikt om het doel 

– het verzekeren van het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties – te waarborgen. Alleen 

Nederlandse clubs kunnen in geval van een nationale transfer aanspraak maken op de vergoeding. 

Mocht een buitenlandse speler een deel van zijn opleiding in Nederland hebben genoten, dan heeft 

dit tot gevolg dat alleen de Nederlandse opleidingsclub in geval van een nationale transfer beloond 

wordt voor het investeren in de opleiding, en niet de buitenlandse (zie ook mijn voorbeeld in de 

inleiding van Lasse Schøne). Dit heeft tot gevolg dat de buitenlandse opleidingsclub wordt benadeeld 

in geval van een nationale transfer. In de praktijk zien we dat deze benadeling niet veel uit maakt, 

omdat buitenlandse clubs anno 2013 beter presteren dan de Nederlandse. Dat alleen Nederlandse 

clubs recht hebben op de vergoeding, betekent dus niet dat er op Europees niveau een evenwicht 

ontstaat tussen geldmiddelen en sportprestaties. Buitenlandse clubs worden dan wel benadeeld, maar 

hun prestaties worden er niet minder door. 

 

Daarbij komt dat de solidariteitsvergoeding niet belet dat de rijkste (Nederlandse) clubs de beste 

spelers in dienst nemen, noch dat de beschikbare geldmiddelen een beslissend element zijn in de 

sportcompetitie en dat het evenwicht tussen de clubs daardoor wordt verstoord.148 Ajax bijvoorbeeld 

- met de grootste begroting ad. € 62 miljoen - werd afgelopen seizoen (2011/’12) kampioen van 

Nederland. Dit hoeft geen vervelende situatie te zijn. We zien namelijk dat clubs in de Eredivisie, zoals 

RKC Waalwijk met een begroting van zo’n € 5 miljoen, aardig kunnen meekomen in de competitie. 

Bovendien kan de omgekeerde situatie zich voordoen: een club kan een kapitaal aan spelers in dienst 

nemen, maar toch slechte resultaten behalen. Advocaat-generaal Lenz wees er voorts op dat er andere 

alternatieven bestaan om de inkomsten te verdelen onder clubs, bijvoorbeeld door een gedeelte van 

de inkomsten die een club uit de verkoop van toegangsbewijzen ontvangt te delen met andere clubs.149  

 

Op basis van genoemde argumenten concludeer ik dat de solidariteitsvergoeding niet geschikt is om 

het legitieme doel, te weten het evenwicht op het gebied van geldmiddelen en sportprestaties, te 

waarborgen.  

 
De aanmoediging en indienstneming van jonge spelers 

 
In het Bosman-arrest wordt nog een andere rechtvaardigingsgrond genoemd voor een inbreuk op het 

vrije verkeer van werknemers, namelijk de aanmoediging en indienstneming van jonge spelers. Het 

Hof vindt dat clubs aangespoord kunnen worden om op zoek te gaan naar nieuw talent en nieuwe 

                                                                 
145 Article 1 of Annex 5 of The Regulations for the Status and Transfer of Players, p. 129. 
146 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 106. 
147 HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 39. 
148 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 107. 
149 Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. I-4921, r.o. 
226.  
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spelers op te leiden, indien zij een vooruitzicht hebben op het ontvangen van een transfer-, promotie- 

of opleidingsvergoeding.150 Het Hof erkent hiermee een andere legitieme doelstelling.  

 

Het ontvangen van een solidariteitsvergoeding vanwege een transfer van een jeugdtalent is een 

manier om op zoek te gaan naar nieuw talent en nieuwe jonge spelers op te leiden doordat er geld 

aangewend wordt om de activiteiten hiervoor te kunnen financieren. De solidariteitsvergoeding is 

derhalve geschikt om het genoemde doel te bereiken. De maatregel mag echter niet verder gaan dan 

noodzakelijk is ter bereiking van het doel. 151   

 

In het geval van een nationale transfer hebben alleen Nederlandse clubs recht op een 

solidariteitsvergoeding. Dit terwijl de achterliggende gedachte van de vergoeding is dat clubs die 

investeren in de opleiding van een speler beloond moeten worden. Vanwege het enkele feit dat er 

sprake is van een nationale transfer loopt de buitenlandse opleidingsclub de vergoeding mis. Maar 

hebben buitenlandse clubs dan niet geïnvesteerd in de opleiding van een jonge speler? Moeten de 

buitenlandse clubs dan niet aangemoedigd worden om spelers op te leiden? Dit lijkt mij niet de 

bedoeling, te meer nu het Hof in Bosman heeft geoordeeld dat de opleiding van jonge spelers van 

groot maatschappelijk belang is voor het voetbal.152 Door het onderscheid tussen internationale en 

nationale transfers gelden er verschillende regels omtrent één en dezelfde vergoeding binnen Europa. 

Mijns inziens gaat de solidariteitsvergoeding dan verder dan noodzakelijk om het doel te bereiken. In 

Lehtonen werden er verschillende transfertermijnen gehanteerd tussen spelers buiten en binnen de 

Europese zone. Ondanks dat transfertermijnen geschikt zijn om het gestelde doel in die casus te 

bereiken, ging die maatregel verder dan noodzakelijk.153 De transfertermijn werd in strijd geacht met 

het vrije verkeer van werknemers.  

Voorts kan de sportcarrière van een speler onmogelijk met zekerheid worden voorspeld. De opbrengst 

uit deze investeringen wordt gekenmerkt door toeval.154 Slechts een deel van de opgeleide spelers zal 

na afloop van hun opleiding de sport als beroep gaan beoefenen bij de opleidingsclub of bij een andere 

club. Een club weet dus nooit zeker of hij een vergoeding voor de opleiding van een speler zal 

ontvangen of niet. Een vergoeding kan om genoemde redenen volgens het Hof 

 

‘geen beslissende stimulans zijn om jonge spelers in dienst te nemen noch een geschikt middel 

om deze activiteiten te financieren, met name niet voor kleine clubs.’155 

 

En dan is het ook nog maar de vraag of een speler een nationale of internationale transfer zal maken. 

Als een speler een nationale transfer maakt in het land waarvan de opleidingsclub niet de nationaliteit 

heeft, dan staat deze club in ieder geval buitenspel voor wat betreft de solidariteitsvergoeding.  

 

                                                                 
150 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 108 en HvJ EG 16 maart 2010, zaak 
C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 41. 
151 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-413/15, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 104, HvJ EG 31 maart 1993, zaak C-
19/92, Kraus, Jur. 1993, I-1663, r.o. 33 en HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, 
Jur. 2010, I-2177, r.o. 38. 
152 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 106. 
153 HvJ EG 13 april 2000, zaak C-176/96, Lehtonen en Castors Braine, Jur. 2000, I-2681, r.o. 58. 
154 HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 42. 
155 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 109. 
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Verder valt tussen de regels door in het Bosman-arrest te lezen dat een vergoeding die gebaseerd is 

op de reële kosten van de opleiding gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Dit is in het Bernard-arrest 

bevestigd. In dat arrest werd geoordeeld dat de vergoeding niet noodzakelijk was om het doel te 

bereiken, omdat de vergoeding los stond van de werkelijke opleidingskosten die door clubs waren 

gemaakt.156 De solidariteitsvergoeding van de KNVB is ook niet gebaseerd op de werkelijke 

opleidingskosten, maar bevat een procentueel deel van de arbeidsrechtelijke ontbindingsvergoeding 

en staat dus geheel los van de werkelijke kosten. Het onderscheid tussen internationale en nationale 

transfers kan tevens tot een vreemd resultaat leiden, omdat de verplichting van de 

solidariteitsvergoeding ‘omzeild’ kan worden. Een speler die zijn jeugdopleiding in Italië heeft genoten, 

maakt bijvoorbeeld twee Nederlandse nationale transfers waar twee keer de “hoofdprijs” voor betaald 

wordt. De Italiaanse club kan naar de solidariteitsvergoeding fluiten op basis van de FIFA- en KNVB-

reglementen. Vervolgens laat de speler zich overschrijven van een Nederlandse naar een Franse club 

voor een zeer lage transfersom. Hierdoor is slechts een geringe solidariteitsvergoeding verschuldigd 

aan de opleidingsclubs, dat waarschijnlijk niet de werkelijke waarde van een investering van de 

overgeschreven speler betreft.157 Ook hierdoor is de solidariteitsvergoeding niet noodzakelijk om het 

gestelde doel te bereiken.  

 

Alles bij elkaar genomen kom ik tot de conclusie dat de solidariteitsvergoeding wel geschikt is, maar 

niet noodzakelijk om het legitieme doel – de aanmoediging en indienstneming van jonge spelers – te 

bereiken. Daar de vergoeding een verboden belemmering vormt op het vrije verkeer van werknemers 

en niet gerechtvaardigd kan worden, is de solidariteitsvergoeding naar mijn mening in strijd met het 

vrije verkeer van werknemers. 

 

5.5. Conclusie 
 

In dit hoofdstuk is de solidariteitsvergoeding getoetst aan artikel 45 VWEU. Een interne markt staat 

werknemers toe zich vrij te bewegen tussen lidstaten. Om een beroep te doen op het recht op het vrije 

verkeer van werknemers dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Ten eerste moet 

het gaan om een werknemer of iemand die diensten verricht tegen betaling. Profvoetballers verrichten 

werkzaamheden op basis van een arbeidsovereenkomst, welke voorziet in de betaling van een salaris. 

Op basis hiervan wordt een voetballer gekwalificeerd als werknemer. Een tweede voorwaarde is dat 

er sprake moet zijn van een economische activiteit. Doordat beroepsvoetballers werkzaamheden in 

loondienst verrichten is ook aan deze voorwaarde voldaan. Tot slot dient er een grensoverschrijdend 

element aanwezig te zijn. Volgens vaste rechtspraak van het Hof is hier maar een kleine aanleiding 

voor nodig. Profvoetballers spelen bijvoorbeeld (vriendschappelijke) internationale wedstrijden. Op 

basis van Deliège kan dit al betekenen dat er sprake is van een grensoverschrijdend element. Daarnaast 

kunnen ook spelers zonder de Nederlandse nationaliteit een nationale (Nederlandse) transfer maken. 

Vervolgens heb ik onderzocht of de solidariteitsvergoeding een beperking van het vrije verkeer van 

werknemers oplevert. Door het onderscheid tussen internationale en nationale transfers ontstaat er 

ongelijkheid tussen spelers op de transfermarkt. Vanwege het feit dat de solidariteitsvergoeding alleen 

                                                                 
156 HvJ EG 16 maart 2010, zaak C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 46. 
157 I. Blackshaw & B. Kolev, ‘The Case against the Applicability of the FIFA Solidarity Mechanism Only to 
International Transfers. Irregularity of Solidarity or Solidarity in the Irregularity’, The International Sports Law 
Journal 2009/3-4. 
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actief is in geval van een internationale transfer, kan een speler belemmerd worden om zijn recht op 

vrij verkeer uit te oefenen. De mogelijkheid bestaat dat een club afziet van de transfer indien zij de 

vergoeding mogelijk niet kan betalen en daarom binnen haar eigen lidstaat gaat ‘shoppen’. Daarnaast 

zou het onderscheid tussen transfers ook invloed kunnen hebben op het salaris van een speler. Als een 

vergoeding verschuldigd is, dan wordt de speler duurder, waardoor het salaris minder zou kunnen zijn 

ten opzichte van een speler waar geen solidariteitsvergoeding voor betaald hoeft te worden. Een 

belemmering is alleen toelaatbaar wanneer deze een legitieme doelstelling nastreeft en bovendien 

geschikt is en niet verder dan noodzakelijk gaat om de verwezenlijking van de doelstelling te bereiken. 

Met betrekking tot het eerste doel - het verzekeren van het evenwicht tussen geldmiddelen en 

sportprestaties - ben ik tot de conclusie gekomen dat de solidariteitsvergoeding niet geschikt en 

noodzakelijk is om het doel te bereiken. De solidariteitsvergoeding belet namelijk niet dat rijkste clubs 

de beste spelers in dienst nemen, noch dat de geldmiddelen een beslissend element zijn in de 

sportcompetitie. De solidariteitsvergoeding is wel geschikt om het tweede doel te bereiken, te weten 

de aanmoediging en indienstneming van spelers. Echter, de vergoeding gaat mijns inziens verder dan 

noodzakelijk om het doel te bereiken, nu er op de transfermarkt verschillende regels gelden en er 

onderscheid wordt gemaakt naar het soort transfer die een speler maakt. Bovendien kan de 

vergoeding geen beslissende stimulans zijn omdat een carrière van een talent onmogelijk te 

voorspellen is en het dan ook nog maar de vraag is of er een nationale of internationale transfer wordt 

gemaakt. Tot slot is de vergoeding niet gebaseerd op de werkelijke kosten van de opleiding. De 

solidariteitsvergoeding is dus niet noodzakelijk om het tweede genoemde doel te bereiken. Ik moet 

dan tot de conclusie komen dat de solidariteitsvergoeding in strijd wordt geacht met artikel 45 VWEU, 

het vrije verkeer van werknemers. Een toets aan het algemene discriminatieverbod is dan ook niet 

meer nodig.  
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6 De solidariteitsvergoeding en het 

mededingingsrecht 
 

6.1. Inleiding 
 
Naast de regels van het vrij verkeer, kunnen ook de mededingingsregels een invloed hebben op de 

voetbalwereld. In tegenstelling tot de regels betreffende het vrije verkeer van werknemers bestaat er 

nog geen uitvoerige rechtspraak van het Hof over de verenigbaarheid van sportreglementen met 

mededingingsregels. In de sportzaken, zoals Bosman en Lehtonen, is een mededingingsrechtelijke 

analyse door het Hof achterwege gelaten wegens strijd met het vrije verkeer van werknemers of 

wegens het niet beschikken over feitelijke en juridische achtergrondinformatie.158 Op die manier 

werden vragen in verband met mededinging handig ontweken. Pas in 2002 heeft het Hof zich in de 

sportzaak Meca-Medina & Majcen uitgelaten over vragen inzake sport en mededingingsregels. In dit 

hoofdstuk zal de solidariteitsvergoeding aan de hand van deze uitspraak getoetst worden aan het 

mededingingsrecht.  

 

6.2. Europese regels op het gebied van mededinging  
 
De Europese mededingingsregels zijn geregeld in de artikelen 101 tot en met 109 VWEU (oud: artikelen 

81 tot 89 EG). Zij omvatten enerzijds regels die concurrentievervalsing door ondernemingen verbieden 

en anderzijds regels die steunmaatregelen door de staten aan de ondernemingen beperken. Voor de 

beantwoording van mijn vraag in deze scriptie is het alleen nodig om de eerste categorie te 

behandelen.  

 
Artikel 101 lid 1 VWEU verbiedt: 

 

‘alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en 

alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig 

kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de 

interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst’.  

 

Besluiten en overeenkomsten met een dergelijke strekking zijn van rechtswege nietig (artikel 101 lid 2 

VWEU). In het derde lid van artikel 101 VWEU wordt een mogelijkheid geboden om overeenkomsten 

en besluiten die in strijd zijn met 101 lid 1 VWEU toch toe te laten. Om een beroep te doen op het 

derde lid moet er voldaan worden aan vier cumulatieve voorwaarden: de afspraak moet bijdragen aan 

de verbetering van de productie of distributie, dan wel tot bevordering van technische of economische 

vooruitgang. Daarnaast dient een billijk aandeel van de voordelen die uit de afspraak voortvloeien ten 

goede te komen aan de afnemers. Ook moet de afspraak noodzakelijk en proportioneel zijn en dient 

er enige vorm van mededinging te blijven bestaan. De Europese wetgever heeft een aantal 

groepsvrijstellingen uitgevaardigd. Dit zijn verordeningen die het kartelverbod voor een aantal 

                                                                 
158 Zie de sportzaken zoals Bosman, Lehtonen en Deliège.  
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nauwkeurig omschreven categorieën overeenkomsten buiten toepassing verklaren. Van deze 

overeenkomsten mag worden aangenomen dat zij voldoen aan de voorwaarden, genoemd in artikel 

101 lid 3 VWEU.159  

 

Een ander verbod is opgenomen in artikel 102 VWEU. Dit artikel verbiedt dat ondernemingen misbruik 

maken van hun machtspositie op de interne markt of een wezenlijk deel daarvan, voor zover de handel 

tussen lidstaten ongunstig beïnvloed kan worden. 

 

6.3. Toepassingsvoorwaarden 

6.3.1.   ONDERNEMINGEN  EN ONDERNEMERSVERENIGINGEN 

 

Het Europese mededingingsrecht is van toepassing op ondernemingen. Het gevolg hiervan is dat de 

regels alleen worden toegepast wanneer er sprake is van een onderneming. Het begrip onderneming 

is niet gedefinieerd in het Verdrag, maar het Hof van Justitie heeft hier invulling aan gegeven. 

Onderneming wordt door haar gedefinieerd als:  

 

 ‘elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze 

waarop zij wordt gefinancierd’.160  

 

Het is daarbij irrelevant of er al dan niet winst wordt gemaakt of dat een sociaal doel wordt 

nagestreefd.161 Vanwege het feit dat het begrip onderneming ruim geïnterpreteerd wordt, kunnen ook 

sportverenigingen als ondernemingen worden beschouwd.162 De Europese commissie stelde dit al in 

1992 naar aanleiding van de verkoop van pakketreizen tijdens het WK voetbal in 1990 in Italië. De FIFA 

en de Italiaanse voetbalbond werden toen als ondernemingen in de zin van artikel 101 VWEU 

beschouwd.163 In latere rechtspraak is dit ook bevestigd. Bijvoorbeeld in de zaak Piau is door het 

Gerecht in Eerste Aanleg (verder te noemen: GEA) geoordeeld dat voetbalclubs ondernemingen zijn.164 

Een voetbalclub zorgt voor entertainment door het spelen van wedstrijden. Dit levert geld op, namelijk 

de opbrengsten uit de verkoop van televisierechten, sponsoring, reclame en toegangsbewijzen en 

dergelijke. Nationale bonden kunnen zowel als onderneming als ondernemersvereniging beschouwd 

worden. Hetzelfde geldt voor internationale sportfederaties.165 Als een nationale bond zelf een 

economische activiteit verricht, bijvoorbeeld door het verkopen van televisierechten, dan zal zij als een 

onderneming worden gezien. Indien de nationale bonden voetbalclubs verenigen, wordt de nationale 

                                                                 
159 M.W.J. Jongmans & D.T.A. Noordeloos, ‘Verticale overeenkomsten en het mededingingsrecht, via zes boeien 
op weg naar de veilige haven van de Groepsvrijstelling’, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2012-4, p. 196. 
160 HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41-90, Höfner en Elser, Jur. 1991, p. I-1979, r.o. 21-22.  
161 HvJ EG 21 september 1999, zaak C-67/96, Albany, Jur. 1999, p. I-5751, r.o. 79-85. 
162 A. Vermeersch, Europese spelregels voor sport: overzicht van het Europees sportbeleid in wording en de 
toepassing van het Europees recht op sport, Antwerpen: Maklu 2009, p. 269. 
163 Beschikking betreffende een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag. Verkoop van 
pakketreizen ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 1990, PB. 1992, L-326/31. 
164 GEA 26 januari 2005, Piau, T-193/02, Jur. 2005, II-209, r.o. 69. 
165 GEA 26 januari 2005, Piau, T-193/02, Jur. 2005, II-209, r.o. 72. 
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bond als ondernemersvereniging beschouwd.166 Advocaat-generaal Lenz in de zaak Bosman vindt dat 

het hierbij niet uitmaakt dat niet alleen profclubs, maar ook amateurclubs tot de bonden behoren.167 

 

De KNVB, de nationale voetbalbond in Nederland die de reglementen vaststelt, zal worden 

gekwalificeerd als een onderneming, dan wel als ondernemersvereniging. Hierdoor is aan de eerste 

voorwaarde voldaan.  

6.3.2. OVEREENKOMST  TUSSEN ONDERNEMINGEN  OF BESLUIT VAN 

EEN ONDERNEMERSVERENIGING     

 

Het begrip overeenkomst moet gezien worden in het licht van artikel 101 VWEU en niet in die van 

nationaal recht. Lidstaten zullen het begrip overeenkomst namelijk niet allemaal hetzelfde 

interpreteren. Het begrip overeenkomst in het mededingingsrecht kent twee kenmerken. Ten eerste 

dient er sprake te zijn van een meerzijdig karakter. Dit betekent dat er meerdere partijen betrokken 

moeten zijn. Ten tweede dient er wilsovereenstemming te zijn, die uitsluitend betrekking heeft op het 

gedrag waarover overeenkomst is bereikt.168 

 

Naast een overeenkomst kan er ook sprake zijn van een besluit van een ondernemersvereniging. De 

meeste sportregels, zoals de transfertermijnen en -vergoedingen, zijn vervat in de reglementen van de 

sportbonden. De vraag is of deze reglementen beschouwd moeten worden als overeenkomsten tussen 

ondernemingen of als besluiten van ondernemersverenigingen. Advocaat-generaal Lenz heeft in zijn 

conclusie in de zaak Bosman gesteld dat de transferregels die vastgelegd zijn in de reglementen van 

voetbalbonden besluiten van ondernemersverenigingen zijn.169 De rechters in de zaak Piau kwamen 

tot eenzelfde beoordeling: het reglement met betrekking tot spelersmakelaars van de FIFA is een 

besluit van de ondernemersvereniging.170 Tot slot heeft het Hof in Meca-Medina & Macjen geoordeeld 

dat het IOC-dopingreglement een besluit van een ondernemersvereniging inhoudt.171  

 

Het recht op de solidariteitsvergoeding is vastgelegd in het Reglement Overschrijvingsbepalingen 

Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage van de KNVB. Dit reglement is via 

lidmaatschap bindend voor alle leden. Het reglement zal beschouwd worden als besluit van een 

ondernemersvereniging. Zodoende is ook aan de tweede voorwaarde voldaan.  

6.3.3.   ONGUNSTIGE BEÏNVLOEDING  VAN DE HANDEL 

 
Een ander vereiste is dat de betrokken sportregel de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloed. In 

de zaak Bosman werd door de UEFA beredeneerd dat een sportieve regel, zoals de transferbepalingen 

in die zaak, niets te maken hebben met handel. Advocaat-generaal Lenz stelde dat het begrip ‘handel’ 

                                                                 
166 GEA 26 januari 2005, Piau, T-193/02, Jur. 2005, II-209, r.o. 71. 
167 Conclusie Advocaat-Generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 
punt 256. 
168 J.F. Appeldoorn & H.H.B. Vedder, Mededingingsrecht. Beginselen van Europees en Nederlands 
Mededingingsrecht, Groningen: Europa Law Publishing 2010, p. 34. 
169 Conclusie Advocaat-Generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 
punt 258. 
170 GEA 26 januari 2005, Piau, T-193/02, Jur. 2005, II-209, r.o. 75. 
171 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina & Majcen, Jur. 2006, I-6991.  
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in de artikelen 101 en 102 VWEU niet beperkt is tot het goederenverkeer, maar het gehele 

economische verkeer tussen de lidstaten behelst.172 Het argument van de UEFA werd dus verworpen 

door de advocaat-generaal. Aan het vereiste van ongunstige beïnvloeding van de handel lijkt in de 

sport snel voldaan te zijn. De reglementen van de FIFA en UEFA gelden voor meerdere lidstaten, 

waardoor de transferregelingen naar hun aard een grensoverschrijdend karakter hebben. De handel 

tussen lidstaten kan dan snel (ongunstig) beïnvloed worden. Het besluit van de 

ondernemersvereniging KNVB bestrijkt slechts één lidstaat, namelijk Nederland. De vraag is dan of de 

solidariteitsvergoeding de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Gezien het feit dat 

topsport zich steeds meer afspeelt in internationale context, zal dit niet ondenkbaar zijn.173 Als een 

buitenlandse speler wisselt van Nederlandse club, dan kan er al gesproken worden van een 

internationale context.174  

 

Zoals reeds in paragraaf 5.4.1. besproken kan de handel ongunstig beïnvloed worden vanwege het feit 

dat er onderscheid wordt gemaakt tussen nationale en internationale transfers. Het dient te gaan om 

een potentiële merkbare ongunstige beïnvloeding van de handel tussen de lidstaten. Het onderscheid 

tussen transfers heeft tot gevolg dat de solidariteitsvergoeding alleen actief is in geval van 

internationale transfers, waardoor dit een nadelige invloed kan hebben op de transfersommen ten 

opzichte van nationale transfers.175  Deze nadelige invloed zal bovendien merkbaar kunnen zijn indien 

er bijvoorbeeld meer nationale transfers dan internationale transfers zullen plaatsvinden.176  Aan de 

derde voorwaarde is dan ook voldaan.  

6.3.4. BEPERKING VAN DE MEDEDINGING OF MISBRUIK VAN EEN 

MACHTSPOSITIE  

 
Een andere toepassingsvoorwaarde betreft het feit dat het dient te gaan om een beperking van de 

mededinging of een misbruik van een machtspositie. 

 

Beperking van de mededinging (101 VWEU)  
 
Er dient onderzocht te worden of het besluit van de KNVB inzake de solidariteitsvergoeding tot doel of 

als gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt verhinderd, beperkt of 

vervalst wordt. In het algemeen zijn transferregels naar mening van advocaat-generaal Lenz een 

beperking van de mededinging. De regels verstoren namelijk het gebruikelijke systeem van vraag en 

aanbod op de markt. Door deze regels komt er 

 

 

 

                                                                 
172 Conclusie Advocaat-Generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 
punt 261. 
173 Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren betreffende het begrip ‘’beïnvloeding van de handel’’ in de 
artikelen 81 en 82 van het Vedrag, PB. 2004, C-101/81, 24 april 2004. 
174 Zie ook hoofdstuk 5.2.4. inzake het grensoverschrijdend element. 
175 I. Blackshaw & B. Kolev, ‘The Case against the Applicability of the FIFA Solidarity Mechanism Only to 
International Transfers. Irregularity of Solidarity or Solidarity in the Irregularity’, The International Sports Law 
Journal 2009/3-4. 
176 Conclusie Advocaat-Generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 
punt 260. 
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‘een eenvormig mechanisme voor het gebruikelijke stelsel van vraag een aanbod in de plaats, 

wat ertoe leidt, dat de bestaande mededingingssituatie behouden blijft en de clubs de 

mogelijkheid wordt ontnomen bij indienstneming van spelers de kansen te benutten die zij 

onder normale mededingingsomstandigheden zouden krijgen’.177 

 

Als de verplichting tot betaling van transfervergoeding niet bestond, dan zou een speler na afloop van 

zijn contract vrij zijn in de keuze voor een club welke de beste voorwaarden biedt. In het huidige 

transfersysteem, dat na het Bosman-arrest is blijven bestaan, worden er langlopende contracten 

gesloten zodat bij tussentijdse ontbinding van een contract een transfersom betaald moet worden.  

 

Naar aanleiding van de overgebleven transferregelingen heeft de Europese Commissie 

mededingingsbeperkende bezwaren ten aanzien van de compensatievergoedingen kenbaar gemaakt 

aan de FIFA. De Europese Commissie oordeelt dat de sportbonden en clubs door de afspraken inzake 

compensatievergoedingen bij de overgang van een speler, afgezien hebben van de vrijheid om bij de 

indienstneming van spelers door clubs geen transfersom te betalen of van een vergoeding die 

daadwerkelijk in de opleiding van een speler is geïnvesteerd en op objectieve wijze is berekend. Door 

de afspraak worden de kosten van een transfer ten onrechte opgedreven en dat komt ten nadele van 

de totale economie van het transfersysteem en daardoor ook van de productie van het professionele 

schouwspel. Bovendien wordt de concurrentie tussen clubs belemmerd doordat de transferregels het 

normale regime van vraag en aanbod vervangen door een uniform mechanisme dat ertoe leidt de 

bestaande situatie in stand te houden. De clubs worden zo van de mogelijkheid beroofd de 

gelegenheden te benutten om spelers in dienst te nemen, die zich onder de normale 

concurrentieverhoudingen aan hen zouden aanbieden.178 De clubs zijn dus niet vrij om spelers aan te 

trekken zonder het betalen van een transfersom of voor een lagere vergoeding dan gevraagd wordt 

door de huidige club. Hierdoor is de keuze van clubs beperkt. Daarnaast zouden spelers in een vrije 

markt, zonder een transfersysteem, op ieder moment en zelfs gedurende de competitie op een aanbod 

van een andere club in kunnen gaan, waardoor er een concurrerende markt ontstaat. Als een club of 

speler zich niet aan de regels van de KNVB houdt, dan kunnen zij gesanctioneerd worden, of zelfs 

uitgesloten worden van deelname aan een wedstrijd of competitie.  

 

Daarbij komt dat het onderscheid tussen nationale transfers – waar buitenlandse clubs niet in 

aanmerking komen voor de solidariteitsvergoeding – en internationale transfers – waarbij zij dat wel 

komen – an sich al kan leiden tot een beperking van de mededinging.179 De Nederlandse markt en de 

Nederlandse opleidingsclubs worden namelijk beschermd door de regels inde reglementen van de 

KNVB. De solidariteitsvergoeding zou op grond van bovengenoemde argumenten een beperking van 

de mededinging kunnen opleveren.  

 

 

 

                                                                 
177 Conclusie Advocaat-Generaal Lenz van 20 september 1995 in de zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 
punt 262. 
178 Europese Commissie DG IV Mededinging 14-12-1998, IV/36.583 en M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An 
interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 345. 
179 I. Blackshaw & B. Kolev, ‘The Case against the Applicability of the FIFA Solidarity Mechanism Only to 
International Transfers. Irregularity of Solidarity or Solidarity in the Irregularity’, The International Sports Law 
Journal 2009/3-4. 
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Misbruik van de machtspositie (artikel 102 VWEU) 
 

Artikel 102 VWEU verbiedt ondernemingen misbruik te maken van hun machtspositie op de interne 

markt, of een wezenlijk deel daarvan. Het artikel gaat dus niet over overeenkomsten of besluiten 

tussen ondernemingen. Om een machtspositie te bepalen is het belangrijk om de relevante markt af 

te bakenen. Dit omvat zowel een productmarkt als een geografische markt.180 De relevante 

geografische markt wordt omschreven als een  

 

‘gebied waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het 

aanbod van goederen of diensten, waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende 

homogeen zijn en dat van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar 

duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden heersen’.181  

 

Met betrekking tot de sport kan gesteld worden dat geografische markt het gebied is waar de regels 

van een sportbond of club van toepassing zijn.182  

 

Volgens de Europese Commissie en het Hof van Justitie omvat de productmarkt 

  

‘alle producten en/of diensten die op grond van hun kenmerken, hun prijzen en het gebruik 

waarvoor zij zijn bestemd, door de consument als onderling verwisselbaar of substitueerbaar 

worden beschouwd’.183 

 

Advocaat-generaal Stix-Hackl heeft in haar informele conclusie184 bij de Balog-zaak drie onderling 

verbonden markten in het leven geroepen, die relevant kunnen zijn met betrekking tot de 

transferregels.185 Ten eerste bestaat er de ‘exploitation market’, waar clubs en sportbonden als 

ondernemingen optreden en hun activiteiten verzilveren, zoals de verkoop van televisierechten, 

merchandising en tickets. Ten tweede is er volgens haar de ‘contest market’, waar het eigenlijke 

product, de voetbalwedstrijd, geproduceerd wordt. Er zijn regels nodig om een wedstrijd goed te laten 

verlopen, zoals de beperking van het aantal spelers en spelregels. Deze regels moeten gemaakt en 

vastgelegd worden door een overkoepelende organisatie. Tot slot is er de ‘supply market’, waar de 

clubs spelers kopen en verkopen. Nadat de relevante markt is afgebakend, moet worden vastgesteld 

of er door de betreffende onderneming misbruik wordt gemaakt van zijn machtspositie. Misbruik van 

de machtspositie is door het Hof van Justitie omschreven als: 

 

 

 

                                                                 
180 A. Vermeersch, Europese spelregels voor sport: overzicht van het Europees sportbeleid in wording en de 
toepassing van het Europees recht op sport, Antwerpen: Maklu 2009, p. 276. 
181 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 
mededingingsrecht, 9 december 1997, PB. 1997, C-372/5.  
182 J. Scheerder, C. van Tuyckom & A. Vermeersch, Europa in beweging. Sport vanuit Europees perspectief, Gent: 
Academia Press 2009, p. 68. 
183 Bijvoorbeeld: HvJ EG 13 februari 1979, zaak C-85/76, Hoffmann-La Roche, Jur. 1979, I-461. 
184 Ik noem het een informele conclusie omdat het Gerecht van Eerste Aanleg nooit tot een uitspraak heeft 
kunnen komen, doordat de zaak werd geschikt. 
185 Conclusie Stix-Hackl van 29 maart 2001 in de zaak 264/98, Balog, verwijderd uit het register op 2 april 2001.  
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‘een economische machtspositie welke een onderneming in staat stelt de instandhouding van 

een daadwerkelijke mededinging in de relevante markt te verhinderen, en haar mogelijk maakt 

zich, jegens haar concurrenten, haar afnemers en, uiteindelijk, de consumenten in belangrijke 

mate onafhankelijk te gedragen’.186 

 

In artikel 102 VWEU worden een aantal – niet limitatieve - gevallen genoemd wanneer er sprake is van 

misbruik. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan onbillijke verkoopprijzen te hanteren of de productie, 

afzet en technische ontwikkeling te beperken ten nadele van de verbruikers. Sportbonden bezitten 

vaak een machtspositie, maar dit betekent niet dat zij daar ook daadwerkelijk misbruik van maken. Tot 

op heden is dit slechts zelden vastgesteld, omdat dit in sportzaken een moeilijke kwestie is. Er blijft 

telkens onderzoek nodig op basis van concrete en juridische feitelijke gegevens.187  Ik zal dit artikel dan 

ook verder buiten beschouwing laten en mij richten op artikel 101 VWEU.  

 

6.4. Dé uitspraak van het Hof: Meca-Medina & Majcen 
 
Nu is vastgesteld dat de solidariteitsvergoeding een beperking van de mededinging zou kunnen 

inhouden, is de vraag of er een mogelijke ontsnapping bestaat aan de het toepassingsbereik van het 

mededingingsrecht, net zoals in het geval van het vrij verkeer. Er is geen uitvoerige rechtspraak over 

de verenigbaarheid van mededingingsrecht en sportreglementen, maar alleen de uitspraak van het 

Hof in Meca-Medina & Majcen. Deze uitspraak wordt hieronder besproken. 

6.4.1  FEITEN 

 
Meca-Medina en Majcen, twee langeafstandszwemmers, zijn bij een dopingcontrole tijdens de 

Wereldbekerwedstrijd in 1999 positief bevonden op nandrolon. De gemeten waardes overschreden 

de maximale toegestane waarde van 2 ng/ml. Op basis van het dopingreglement van het Internationaal 

Olympisch Comité (verder te noemen: IOC) werden de twee zwemmers door het Doping Panel van de 

FINA188 voor vier jaar geschorst wegens het schenden van de dopingregels. Naar aanleiding van een 

wetenschappelijk onderzoek, waaruit is gebleken dat nandrolon door het menselijke organisme kan 

worden aangemaakt bij de consumptie van bepaalde voedingsmiddelen, is bij arbitrage-uitspraak van 

23 mei 2001 de duur van de schorsing door de CAS verlaagd tot twee jaar. Een week later dienden de 

twee zwemmers een klacht in bij de Commissie, omdat zij vonden dat het dopingreglement in strijd 

was met de mededingingsregels. De Commissie wees deze klacht af, waarop de twee zwemmers in 

beroep gingen bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Het Gerecht bevestigde de uitspraak van de 

Commissie door te stellen dat het dopingverbod op zuiver sportieve overwegingen berust die buiten 

de economische activiteit staan. Het Gerecht trok hieruit de conclusie dat het dopingreglement buiten 

de werkingssfeer van de communautaire regels betreffende het vrij verkeer en mededinging valt. De 

twee hebben vervolgens bij het Hof van Justitie hoger beroep ingesteld, omdat zij het niet eens waren 

met de uitspraak van het Gerecht.189  

                                                                 
186 HvJ EG 13 februari 1979, zaak C-85/76, Hoffmann-La Roche, Jur. 1979, I-461, r.o. 38. 
187 A. Vermeersch, Europese spelregels voor sport: overzicht van het Europees sportbeleid in wording en de 
toepassing van het Europees recht op sport, Antwerpen: Maklu 2009, p. 283. 
188 De Fédération Internationale de Natation (FINA) is de overkoepelende internationale zwembond. 
189 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 1-12. 
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6.4.2.  GEEN ONDERSCHEID TUSSEN SPORTIEVE EN ECONOMISCHE 

REGELS 

 
Allereerst lijkt het Hof een nieuwe benadering te introduceren door geen strikt onderscheid te maken 

tussen sportieve en economische regels van de sport. Het Hof stelde namelijk: 

 

 ‘de enkele omstandigheid dat een regel zuiver sportief is, de persoon die de door deze regel 

beheerste activiteit uitoefent of het orgaan dat deze regel heeft uitgevaardigd, nog niet buiten 

de werkingssfeer van het Verdrag brengt’.190 

 

Het Hof overwoog voorts dat indien de sportieve activiteit binnen de werkingssfeer van het Verdrag 

valt, de voorwaarden voor de uitoefening ervan onderworpen zijn aan alle uit de verschillende 

bepalingen van het Verdrag voortvloeiende verplichtingen. Als gevolg hiervan moeten de regels die 

deze activiteit beheersen voldoen aan de voorwaarden voor toepassing van deze bepalingen.191 

Wanneer de betrokken (sportieve) activiteit getoetst moet worden aan bijvoorbeeld de bepalingen 

inzake mededinging, dan moet worden nagegaan of,  

 

‘gelet op de specifieke voorwaarden voor toepassing van de artikelen 81 EG en 82 EG, de regels 

die deze activiteit beheersen uitgaan van een onderneming, of deze laatste de mededinging 

beperkt of misbruik maakt van haar machtspositie en of deze beperking of dit misbruik de 

handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt’.192  

 

Het Hof oordeelde dat als al vooraf aangenomen wordt dat de zuiver sportieve regels het vrije verkeer 

niet beperken, omdat het regels zijn die alleen verband houden met de sport en als zodanig buiten de 

economische activiteit staan, dit niet impliceert dat de sportieve activiteit buiten de werkingssfeer van 

de artikelen 101 en 102 VWEU (oud: artikelen 81 en 82 EG) valt. Evenmin kan hieruit worden afgeleid 

dat sportieve regels de specifieke voorwaarden van de mededingingsbepalingen niet vervullen.193 Het 

Hof neemt in deze afstand van de toets zoals deze is ontwikkeld onder het vrije verkeer door zuiver 

sportieve regels te toetsen aan de mededingingsbepalingen en deze regels niet automatisch buiten 

het Europese recht te plaatsen. Doordat het Gerecht het antidopingreglement al meteen van de 

werkingssfeer uitsloot op de enkele grond dat zij werd beschouwd als zuiver sportief, heeft zij volgens 

het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.194 

6.4.3.  BEPERKING VAN DE MEDEDINGING  

 
Nadat het Hof vaststelde dat er is voldaan aan alle toepassingsvoorwaarden, oordeelde het Hof dat: 

 

 

 

 

                                                                 
190 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 27. 
191 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 28. 
192 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 30. 
193 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 31. 
194 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 32 en 33. 
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‘Niet elke overeenkomst tussen ondernemingen of elk besluit van een ondernemersvereniging 

waardoor de handelingsvrijheid van partijen of van een van hen wordt beperkt, valt 

noodzakelijkerwijs onder het verbod van artikel 81, lid 1, EG. Bij de toepassing van deze 

bepaling op een concreet geval moet namelijk in de eerste plaats rekening worden gehouden 

met de algehele context waarbinnen het betrokken besluit van de ondernemersvereniging is 

genomen of zijn werking ontplooit, en meer in het bijzonder met de doelstellingen daarvan. 

Vervolgens moet worden onderzocht, of ‘of de daaruit voortvloeiende beperkende gevolgen 

voor de mededinging inherent zijn aan deze nagestreefde doeleinden (arrest Wouters e.e.a. 

reeds aangehaald, punt 97) en of zij evenredig zijn aan deze doeleinden’.195 

 

Het Hof heeft deze overweging zo goed als overgenomen uit het arrest Wouters.196 Indien er sprake is 

van een beperking van de mededinging, dan betekent dit niet meteen dat de beperking onder het 

verbod van artikel 101 lid 1 VWEU valt, maar dat er getoetst moet worden of de beperking inherent is 

aan het nagestreefde doel en of zij ook evenredig is aan dit doel. Volgens het Hof heeft de Commissie, 

gezien de algehele context van de dopingregelgeving, terecht overwogen dat de algemene doelstelling 

van deze regelgeving bestaat in de dopingbestrijding met het oog op een eerlijk verloop van de 

sportcompetitie, waarbij zowel de gelijke kansen en gezondheid van de sporters, als de integriteit en 

de objectiviteit van de competitie en de ethische waarden van de sport moeten worden 

gewaarborgd.197 Gezien het feit dat sancties noodzakelijk zijn om te verzekeren dat het 

dopingreglement wordt nageleefd, moet de invloed die zij hebben op de handelingsvrijheid van de 

sporters worden geacht in beginsel inherent te zijn aan de dopingregels. Het Hof gaat dit niet expliciet 

na, maar stelt wel dat de regels gerechtvaardigd zijn door een legitiem doel. Een dergelijke beperking 

is volgens het Hof namelijk onlosmakelijk verbonden met de organisatie van het goede verloop van de 

sportcompetitie en beoogt juist een gezonde wedijver tussen de sporters te verzekeren. Het Hof merkt 

hierbij op dat het repressieve karakter van de dopingregels en de zwaarte van de sancties de 

mededinging ongunstig kunnen beïnvloeden. Als achteraf blijkt dat de sancties ongegrond zijn, dan 

kan dit er toe leiden dat de sporter ten onrechte van competities wordt uitgesloten, waardoor de 

voorwaarden van de betrokken activiteit zouden worden vervalst. Als gevolg kan het dopingreglement 

slechts buiten het verbod van artikel 101 lid 1 VWEU vallen, indien zij niet verder gaat dan noodzakelijk 

is om het goede verloop van de sportcompetitie te verzekeren.198 Het dopingreglement zou op twee 

manieren buitensporig kunnen zijn (en dus in strijd met artikel 101 VWEU): in de eerste plaats met 

betrekking tot de scheidingslijn van het al dan niet strafbaar zijn, en ten tweede wat de strengheid van 

de sancties betreft. Op basis van de stand van de wetenschap en het feit dat Meca-Medina en Majcen 

niet hebben aangegeven waar de grenswaarde voor nandrolon wel had moeten liggen, kan niet 

worden geconcludeerd dat de grenswaarde in het dopingreglement verder gaat dan noodzakelijk om 

het verloop en goed functioneren van competities te verzekeren. Met betrekking tot de opgelegde 

sanctie heeft het Hof helaas geen uitspraak gedaan, omdat Meca-Medina en Majcen niet hebben 

                                                                 
195 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 42. 
196 HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99, Wouters, Jur. 2002, I-1577: In dit arrest ging het om twee Nederlandse 
advocaten, Wouters en Savelberg, die een samenwerkingsverband wilden aangaan met een accountantskantoor. 
Hun verzoek hiertoe werd echter afgewezen door de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten op grond 
van Samenwerkingsverordening 1993. In deze verordening was een bepaling opgenomen dat advocaten niet 
mochten samenwerken met accountants, om de vrijheid en onafhankelijkheid bij de uitoefening van hun beroep 
te waarborgen.  
197 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 43. 
198 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 44-47. 
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aangevoerd dat de opgelegde sancties buitensporig zijn.199 Het Hof verwierp op basis van het 

bovengenoemde de klacht van de twee zwemmers. Het dopingreglement werd niet strijdig geacht met 

de Europese mededingingsregels. 

 

6.5. ‘Meca-Medina & Majcen-test’ en de 

solidariteitsvergoeding 

6.5.1.  DE MEDINGINGSRECHTELIJKE  TOETS  

 
Via het arrest Meca-Medina & Majcen bestaat er een ontsnappingsmogelijkheid aan het 

toepassingsbereik van het mededingingsrecht. De Meca-Medina & Majcen-test houdt in dat de 

verenigbaarheid van een regeling, in dit geval het reglement van de KNVB waarin de 

solidariteitsvergoeding is geregeld, met de communautaire mededingingsregels niet in abstracto kan 

worden beoordeeld.200 Niet elk besluit van een ondernemersvereniging waardoor de handelsvrijheid 

van partijen of van een van hen wordt beperkt, valt noodzakelijkerwijs onder het verbod van artikel 

101 lid 1 VWEU. Bij de toepassing van deze bepaling op een concreet geval moet in de eerste plaats 

rekening worden gehouden met de algehele context waarbinnen het betrokken besluit van de 

ondernemersvereniging is genomen of zijn werking ontplooit, en meer in het bijzonder met de 

doelstelling daarvan. Vervolgens moet onderzocht worden, of de daaruit voortvloeiende beperkende 

gevolgen voor de mededinging inherent zijn aan deze nagestreefde doeleinden en of zij evenredig zijn 

aan deze doeleinden. 

6.5.2 LEGITIEME DOELSTELLINGEN   

 
In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat de solidariteitsvergoeding bedoeld is om de 

opleiding van jonge spelers te bevorderen en het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties 

te verzekeren. In zaken welke door het Hof zijn opgelost via het vrije verkeer van werknemers, zoals 

Bosman en Bernard, zijn deze doelstellingen als zijnde legitiem gekwalificeerd.201 De vraag of deze 

doelstellingen ook doorwerken in het mededingingsrecht moet naar mijn mening bevestigend 

beantwoord worden. Als legitieme doelstellingen in Meca-Medina wordt genoemd: de organisatie van 

het goede verloop van de sportcompetitie verzekeren en het beogen van een gezonde wedijver tussen 

de sporters. De eerste legitieme doelstelling lijkt veel op de doelstelling in Lehtonen: het regelmatig 

verloop van sportwedstrijden verzekeren. Bovendien wordt in de literatuur erkend dat een  

 

‘rechtvaardigingsgrond door toepassing van het vrij verkeer wordt doorgeschoven naar het 

mededingingsrecht’.202 

 

Middels de toets van het Hof in Meca-Medina & Majcen lijkt het Hof inzake mededinging en sport te 

willen oplossen als ware het een zaak op grond van het vrij verkeer. Er wordt namelijk getoetst of een 

                                                                 
199 HvJ EG 18 juli 2006, zaak C-519/04, Meca-Medina en Majcen, Jur. 2006, I-6691, r.o. 48-56. 
200 Het Hof van Justitie wijst in dit verband naar het arrest van 15 december 1994, zaak C-250/92, Götrupp-Klim 
vs. DLG, Jur. 1994, I-5641, r.o. 31-34. 
201 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 106 en HvJ EG 16 maart 2010, zaak 
C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 39. 
202 M. Olfers, Sport en mededingingsrecht. An interesting twosome, Deventer: Kluwer 2008, p. 73. 
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regeling noodzakelijk (lees inzake mededinging: inherent) en proportioneel (lees inzake mededinging: 

evenredig) is aan de nagestreefde doeleinden. Ook om die reden lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de 

erkende doelstellingen in het vrij verkeer niet zouden doorwerken in het mededingingsrecht. Er zal dus 

onderzocht moeten worden of de mededingingsbeperkende solidariteitsvergoeding inherent is aan 

genoemde doeleinden en of zij evenredig zijn aan deze doeleinden.  

 

In voorgaande hoofdstukken ben ik met betrekking tot de eerste doelstelling - het verzekeren van het 

evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties – tot de conclusie gekomen dat de 

solidariteitsvergoeding niet geschikt  of noodzakelijk is om dit doeleinde te waarborgen. Als gevolg van 

het feit dat de toets in Meca-Medina & Majcen lijkt op de toets van artikel 45 VWEU en artikel 18 

VWEU zal de solidariteitsvergoeding ook niet inherent en evenredig zijn aan het nagestreefde 

doeleinde. De solidariteitsvergoeding belet niet dat de rijkste clubs de beste spelers in dienst nemen, 

noch dat de geldmiddelen een beslissend element zijn in de sportcompetitie. Ondanks dat 

buitenlandse clubs benadeeld worden door de regels van de KNVB presteren zij op dit moment beter 

dan Nederlandse clubs. 

 

De regels omtrent de solidariteitsvergoeding zijn voornamelijk bedoeld om de opleiding van jonge 

spelers te bevorderen, zoals de FIFA ook stelt in haar toelichting.203 Volgens de FIFA is de bijdrage een 

efficiënte manier om de basis van het voetbal te ondersteunen en een prikkel voor clubs om een speler 

op te leiden door hen voor het opleiden van spelers te belonen.204 Gezien deze algehele context waarin 

de regeling tot stand is gekomen, is het investeren in jonge spelers een legitiem doel dat gewaarborgd 

dient te worden.205 De solidariteitsvergoeding is hiertoe een geschikt middel, doordat er door het 

ontvangen van de vergoeding opnieuw geld aangewend kan worden om te investeren in de opleiding 

van nieuwe jonge spelers. Het gevolg van de regeling in de FIFA en KNVB reglementen is echter dat in 

geval van een nationale transfer geen solidariteitsbijdrage verschuldigd is aan buitenlandse clubs. Dit 

terwijl de betaling van de vergoeding juist bedoeld is om de opleiding van jonge spelers te bevorderen. 

De solidariteitsvergoeding is door het onderscheid niet noodzakelijk om het doel te bereiken. 

Daarnaast is een carrière van een jong talent moeilijk te voorspellen, waardoor de bijdrage geen 

beslissende stimulans kan zijn om jonge spelers in dienst te nemen. Tot slot betreft de vergoeding niet 

de werkelijke kosten van de opleiding. Voor de uitgebreide toets verwijs ik naar hoofdstuk 5, nu 

dezelfde argumenten aangevoerd kunnen worden. De solidariteitsvergoeding zal ook niet inherent, 

noch evenredig zijn aan het genoemde doeleinde en daarom in strijd worden geacht met artikel 101 

VWEU.  

 

6.6. Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is een mededingingsrechtelijke toets losgelaten op de solidariteitsvergoeding. De 

mededingingsrechtelijke bepalingen zijn alleen van toepassing op ondernemingen, dan wel 

ondernemersverenigingen. De KNVB wordt als zijnde ondernemersvereniging gekwalificeerd en haar 

reglementen als besluit van een ondernemersvereniging. Het besluit moet voorts een ongunstige 

beïnvloeding op de handel hebben. Hier lijkt aan voldaan te zijn, omdat het onderscheid tussen 

                                                                 
203 Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, p. 62. 
204 Article 1 of Annex 5 of The Regulations for the Status and Transfer of Players, p. 129. 
205 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 106 en HvJ EG 16 maart 2010, zaak 
C-325/08, Bernard vs. Olympique Lyonnais, Jur. 2010, I-2177, r.o. 39. 
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internationale en nationale transfers tot gevolg heeft dat de solidariteitsvergoeding alleen actief is in 

het geval van internationale transfers. Dit kan een nadelige invloed hebben op de hoogte van de 

transfersommen ten opzichte van nationale transfers, waardoor de handel ongunstig beïnvloed kan 

worden indien er meer nationale dan internationale transfers plaatsvinden. Tot slot dient er sprake te 

zijn van een beperking van de mededinging. Aan deze voorwaarde wordt ook voldaan, omdat 

transferregels het gebruikelijke systeem van vraag en aanbod op de markt verstoren. De clubs zijn niet 

vrij om spelers aan te trekken zonder een vergoeding te betalen. Bovendien kan het onderscheid 

tussen nationale en internationale transfers op zichzelf al leiden tot een beperking van de 

mededinging, nu Nederlandse clubs beschermd en bevoordeeld worden ten opzichte van buitenlandse 

clubs. Een mededingingsbeperkende regeling kan op basis van het arrest Meca-Medina & Majcen aan 

het toepassingsbereik van het mededingingsrecht ontsnappen. Er moet dan rekening worden 

gehouden met de algehele context waarbinnen het betrokken besluit is genomen en meer in bijzonder 

met de doelstelling daarvan. De gevolgen van het besluit voor de mededinging dienen inherent en 

evenredig te zijn aan de nagestreefde doeleinden. Op basis van andere toepassingsvoorwaarden wordt 

uiteindelijk een vergelijkende toets zoals ontwikkeld onder artikel 45 VWEU en 18 VWEU uitgevoerd. 

De solidariteitsvergoeding is geen geschikt middel om de eerste legitieme doelstelling – het verzekeren 

van het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties – te bereiken. De solidariteitsvergoeding is 

echter wel geschikt om het tweede doel, te weten de aanmoediging en indienstneming van jonge 

spelers te bevorderen. Onder meer vanwege het onderscheid tussen internationale en nationale 

transfers zijn de gevolgen van de regeling (i.c. dat Nederlandse clubs wel en buitenlandse clubs geen 

aanspraak maken op de solidariteitsvergoeding) niet inherent en evenredig om het doel te 

waarborgen. Hierdoor is solidariteitsvergoeding naar mijn mening in strijd met artikel 101 VWEU.   
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7 Conclusie 

 
Door de jaren heen is het transfersysteem ingrijpend veranderd. Het beroemde Bosman-arrest 

heeft hierin een grote rol gespeeld. Het toen geldende systeem - waarbij de nieuwe club verplicht was 

een vergoeding te betalen indien er een dienstverband werd aangegaan met een speler van een 

andere club wiens contract reeds beëindigd was - werd in strijd geacht met het vrije verkeer van 

werknemers. Gevolg van deze uitspraak is dat er tegenwoordig langdurige contracten worden 

afgesloten met spelers. De tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst vormt de basis van 

de transfervergoeding (de arbeidsrechtelijke vergoeding). Dit is immers niet verboden gezien de 

overwegingen in het Bosman-arrest.  

 

In de reglementen van de KNVB is de solidariteitsvergoeding vastgelegd. Voetballers en clubs zijn aan 

dit reglement gebonden via hun verplichte lidmaatschap bij de KNVB en door hun 

arbeidsovereenkomst waarin is opgenomen dat spelers zich moeten houden aan de regels van de 

bond. De KNVB is lid van de FIFA en zij moet zich houden aan de regels van deze Wereldvoetbalbond. 

Hierdoor zijn clubs en spelers indirect gebonden aan de reglementen van de FIFA.  

 

Op grond van de reglementen van de KNVB is een solidariteitsvergoeding als procentueel deel van de 

arbeidsrechtelijke vergoeding alleen verschuldigd aan Nederlandse clubs die lid zijn van de KNVB. Het 

ongerechtvaardigde gevoel dat er bij de toekenning van de solidariteitsvergoeding onderscheid wordt 

gemaakt tussen nationale en internatonale transfers heeft mij aan het begin van deze scriptie tot de 

volgende hoofdvraag gebracht: 

 

Hoe verhoudt de solidariteitsvergoeding in de reglementen van de KNVB zich tot het Europese 

recht? 

 

Voor de toepassing van de Europese regels geldt dat er sprake moet zijn van een grensoverschrijdend 

element. De verdragsregels kunnen namelijk niet worden toegepast op zuiver interne situaties. Er zou 

sprake kunnen zijn van een interne situatie indien een speler met de Nederlandse nationaliteit een 

transfer maakt in Nederland. Echter, het Hof van Justitie neemt snel een grensoverschrijdend element 

aan.  Het spelen van internationale wedstrijden is al voldoende, aldus het Hof in Deliège. 

Profvoetballers zullen in de regel internationale wedstrijden spelen. Bovendien worden ook spelers 

met andere nationaliteiten overgeschreven tussen Nederlandse clubs, waardoor een 

grensoverschrijdend element aanwezig is. De regels van de KNVB met betrekking tot de 

solidariteitsvergoeding kunnen daarom getoetst worden aan het Europese recht.  

 

Allereerst heb ik de solidariteitsvergoeding getoetst aan artikel 45 VWEU, het vrije verkeer van 

werknemers. Profs worden gekwalificeerd als werknemers en verrichten om die reden ook een 

economische activiteit in de zin van het Verdrag. De vraag is vervolgens of de solidariteitsvergoeding 

een belemmering van het vrije verkeer van werknemers oplevert, ook wanneer zij onafhankelijk van 

de nationaliteit van de speler van toepassing is. In de reglementen van de KNVB is vastgelegd dat ‘clubs’ 

aanspraak maken op een solidariteitsvergoeding. Dit zijn alleen Nederlandse clubs, nu deze zijn 

toegelaten tot het betaald voetbal en/of amateurvoetbal in Nederland. In geval van een nationale 

transfer worden Nederlandse clubs dus bevoordeeld ten opzichte van buitenlandse clubs. Indien er 
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sprake zou zijn geweest van een internationale transfer, dan zou iedere jeugdclub waar een speler 

tussen zijn 12e en 23ste heeft gespeeld recht hebben op de vergoeding op basis van de FIFA-

reglementen. Het onderscheid tussen transfers heeft tot gevolg dat de vergoeding op de internationale 

transfermarkt alleen actief is in geval van internationale transfers. Het is de vraag of een speler 

hierdoor belet of ervan weerhouden wordt om een club te verlaten en zijn activiteit in een andere 

lidstaat te verrichten. Dit is mijns inziens het geval. Als een club interesse heeft in een speler uit een 

ander land, dan moet deze club rekening houden met het betalen van de solidariteitsvergoeding. De 

mogelijkheid bestaat dat deze club afziet van een transfer indien zij de vergoeding mogelijk niet kan 

betalen en hierdoor binnen haar eigen lidstaat gaat ‘shoppen’ en de club (wellicht) geen 

solidariteitsvergoeding verschuldigd is. De speler in kwestie wordt dan belet om zijn activiteit in een 

andere lidstaat te verrichten. In geval van een volledig vrije markt, zonder transferregels, zou de speler 

de transfer wel gemaakt kunnen hebben. Een belemmering is alleen toelaatbaar wanneer hij een 

legitieme doelstelling nastreeft en de maatregel geschikt is en niet verder dan noodzakelijk gaat om 

de verwezenlijking van het doel te bereiken. De twee relevante legitieme doelstellingen zijn (1) het 

verzekeren van het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties en (2) de aanmoediging en 

indienstneming van jonge spelers. Met betrekking tot het eerste doel ben ik tot de conclusie gekomen 

dat de solidariteitsvergoeding niet geschikt en noodzakelijk is om het doel te waarborgen. De 

solidariteitsvergoeding belet namelijk niet dat rijkste clubs de beste spelers in dienst nemen, noch dat 

de geldmiddelen een beslissend element zijn in de sportcompetitie. De solidariteitsvergoeding is wel 

geschikt om het tweede doel te bereiken, nu er door het ontvangen van de vergoeding geld aangewend 

wordt om nieuwe spelers op te leiden. Echter, de vergoeding gaat verder dan noodzakelijk om het doel 

te bereiken, nu er op de transfermarkt verschillende regels gelden en er onderscheid wordt gemaakt 

naar het soort transfer die een speler maakt. Bovendien kan de vergoeding geen beslissende stimulans 

zijn omdat een carrière van een talent onmogelijk te voorspellen is en het dan ook nog maar de vraag 

is of er een nationale of internationale transfer wordt gemaakt. Tot slot is de vergoeding niet 

gebaseerd op de werkelijke kosten van de opleiding. De solidariteitsvergoeding is derhalve in strijd 

met artikel 45 VWEU, het vrije verkeer van werknemers.  

 

Naast de regels van het vrij verkeer kan ook het mededingingsrecht – in dit geval artikel 101 VWEU - 

invloed hebben op de voetbalwereld. Het mededingingsrecht is van toepassing op ondernemingen. 

Nationale bonden worden als onderneming, dan wel als ondernemersvereniging beschouwd en hun 

reglementen als besluit van een ondernemersvereniging. Een andere voorwaarde is dat er sprake moet 

zijn van een ongunstige beïnvloeding van de handel. Door het onderscheid tussen internationale en 

nationale transfers kan hier sprake van zijn. De solidariteitsvergoeding is namelijk alleen actief in geval 

van internationale transfers. Dit kan een nadelige invloed hebben op de transfersommen ten opzichte 

van nationale transfers. Deze invloed zal merkbaar zijn indien er meer nationale dan internationale 

transfers zullen plaatsvinden. Tot slot is de solidariteitsvergoeding een beperking van de mededinging, 

nu de regels het gebruikelijke systeem van vraag en aanbod op de transfermarkt verstoren. Bovendien 

kan het onderscheid tussen nationale en internationale transfers an sich al leiden tot een beperking 

van de mededinging, vanwege de bescherming en bevoordeling van Nederlandse clubs. De vraag is 

vervolgens of de solidariteitsvergoeding ‘gerechtvaardigd’ kan worden. Op het gebied van sport en 

mededinging bestaat (nog) geen uitvoerige rechtspraak, omdat het Hof de sportzaken heeft afgedaan 

aan de hand van de regels van het vrij verkeer. In Meca-Medina & Majcen is voor het eerst een 

sportreglement getoetst aan de mededingingregels. Het Hof heeft haar beoordeling gebaseerd op het 

arrest Wouters. Hierdoor kunnen mededingingsbeperkende sportregels aan het toepassingsbereik van 
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het mededingingsrecht ontkomen. De regel dient bekeken te worden in het licht van de algehele 

context waarbinnen deze tot stand is gekomen, meer in het bijzonder met de doelstellingen ervan. 

Vervolgens moet worden onderzocht of de daaruit voortvloeiende beperkende gevolgen voor de 

mededinging inherent zijn aan deze nagestreefde doeleinden en of zij ook evenredig zijn aan deze 

doeleinden. Het Hof lijkt hiermee een mededingingsrechtelijke sportzaak te willen oplossen als ware 

het een zaak op grond van het vrij verkeer. Weliswaar via andere toepassingsvoorwaarden, maar de 

conclusie is niet anders dan de conclusie in het vrij verkeer: de solidariteitsvergoeding is ook in strijd 

met artikel 101 VWEU. 

 

Alles overziend kom ik tot de conclusie dat de solidariteitsvergoeding in strijd is met het Europese 

recht. De voornaamste reden hiervoor is het onderscheid tussen nationale en internationale transfers, 

terwijl de achterliggende gedachte van de vergoeding is dat clubs beloond moeten worden voor hun 

investering in de opleiding van een speler. Waarom wordt de vergoeding dan afhankelijk gesteld van 

het soort transfer dat een speler maakt? Dat het onderscheid wordt gemaakt is het gevolg van de 

regels in de reglementen van de FIFA. De regels met betrekking tot de solidariteitsvergoeding zijn 

alleen van toepassing verklaard op internationale transfers. Nationale bonden hebben zelf de vrijheid 

gekregen óf en hoe zij de vergoeding regelen (artikel 1.2. RSTP).  

 

Een oplossing zal naar mijn mening dan ook gevonden moeten worden bij de FIFA. In artikel 1.3. van 

de ‘Regulations for the Status and Transfer of Players’, worden een aantal bepalingen genoemd die 

bindend zijn op nationaal niveau en zonder wijzigingen moeten worden opgenomen door de nationale 

bonden in hun reglementen. De FIFA zou de solidariteitsvergoeding in dit rijtje kunnen opnemen. De 

regels dienen dan zonder wijzigingen opgenomen te worden in de reglementen van de nationale 

voetbalbonden. Een andere optie zou kunnen zijn om de bepalingen inzake de solidariteitsvergoeding 

ook van toepassing te verklaren in geval van nationale transfers. In Annex 5 van de Commentary on 

the Regulations for the Status and Transfer of Players wordt nu vermeld dat de bepalingen met 

betrekking tot de solidariteitsbijdrage alleen van toepassing zijn in geval van internationale 

overschrijvingen. Hieraan zou toegevoegd kunnen worden dat de regeling ook van toepassing is op 

nationale overschrijvingen.  

 

Wel vraag ik mij af of het ook wenselijk is om de huidige regels omtrent de solidariteitsvergoeding te 

veranderen. Indien de FIFA de vergoeding verplicht stelt voor alle transfers, dan gaat de FIFA zich 

mengen in de nationale regels van de voetbalbonden. En de FIFA is natuurlijk geen wetgever. In België 

bijvoorbeeld wordt een vergoeding voor de opleiding van spelers bij wet verboden. 206 Door 

verplichtstelling van de FIFA zou de Belgische voetbalbond in strijd handelen met de Belgische 

wetgeving. Ik denk niet dat de FIFA haar vingers hieraan gaat branden en de regels niet zullen 

veranderen. Misschien is het wachten op een nieuwe Bosman? 

 

 

 

                                                                 
206 Artikel 3.2 van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele 
sportbeoefenaar (B.S.12.IX.1996). 
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