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Inleiding 

Onlangs heeft de Belgische rechter uitspraak gedaan in een zaak waarin een profvoetballer uit de 

Belgische competitie, Mohammed Dahmane, het arbeidscontract wat hij had gesloten met de club Genk 

eenzijdig wenste te beëindigen. De uitspraak van het arbeidshof in Hasselt heeft in de voetbalwereld 

veel stof doen opwaaien.1 Het hof oordeelde namelijk dat het normale Belgische arbeidsrecht van 

toepassing is in plaats van de speciale voetbalregels waardoor de afkoopsom beperkt kon blijven tot de 

loonkosten over de resterende maanden van de duur van het contract. Dit leek grote gevolgen te 

kunnen hebben voor het transfersysteem in het Belgische betaald voetbal. Toch bleven de reacties in 

Nederland vrij laconiek aangezien het hier om een Belgisch arbeidsconflict ging.2 

Roberto Branco Martins, lector Arbeid en Sport aan de Universiteit van Amsterdam heeft zich over de 

laconieke reacties verbaasd, aangezien er in Nederland nieuwe wetgeving in de maak is die een 

soortgelijk effect kan sorteren.3 Deze nieuwe wetgeving betreft de Wet werk en zekerheid (Wwz) die 

vanaf 1 januari 2015 gefaseerd wordt ingevoerd.4 De wet brengt veranderingen aan in het 

arbeidsovereenkomstenrecht, waaronder het flexrecht en het ontslagrecht. In deze wet worden onder 

andere nieuwe bepalingen geïntroduceerd (in de tekst van Boek 7 BW, titel 10), inhoudende dat de 

werknemer de werkgever een gefixeerde vergoeding verschuldigd is gelijk aan de resterende loonkosten 

bij contractbreuk zonder dringende reden. 

Tijdens de parlementaire behandeling heeft de VVD-fractie in de senaat vragen opgeworpen met 

betrekking tot  de gevolgen van deze nieuwe bepalingen voor het betaald voetbal in Nederland. “ In het 

wetsvoorstel vervalt de schadevergoeding en blijft alleen de gefixeerde schadeloosstelling over (artikel 

7:672, negende lid, BW). De gevolgen voor het betaald voetbal zijn dat spelers de mogelijkheid krijgen 

hun contract af te kopen tegen betaling van het nog resterende aantal maandsalarissen waarop de 

speler tot het einde van het contract recht zou hebben gehad (waarbij de betaling in de praktijk zal 

worden gedaan door de kopende club). De clubs ontvangen zo slechts een geringe vergoeding in 

verhouding tot de schade die zij lijden. Dit geldt des te meer in internationaal opzicht waarbij sprake zal 

zijn van een zeer nadelige concurrentiepositie.”5 Of dit daadwerkelijk zo is en wat de mogelijke gevolgen 

zijn van de wet voor het Nederlandse betaald voetbal, zijn vragen die het uitgangspunt vormen voor  

vormen deze scriptie.   

Gedurende de parlementaire behandeling van de wet hebben ook de KNVB en de FBO6 zich 

uitgesproken over de wenselijkheid van de bepalingen in de nieuwe wet. Ze betoogden dat de minister 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uitzondering voor het betaald voetbal in de wet diende op te 

nemen.7 Op 10 juni werd de wet na stemming in de Eerste Kamer zonder uitzondering voor het betaald 

                                                           
1 Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, 6 mei 2014 AR/2009/AH/199. 
2
 B. Jungmann, ‘Of Dahmane nieuwe Bosman is, wordt een zaak van vele jaren’, Volkskrant 8 mei 2014. 

3 H. Stouwdam, “Transfers in voetbal onder druk door nieuwe wetgeving” (interview Roberto Branco Martins), NRC 
Handelsblad 16 mei 2014. 
4 Wet werk en zekerheid (Wwz), Stb. 2014, 216. 
5
 Kamerstukken I, 2013/2014, 33818, nr. c, p. 9. 

6
 De rol van zowel KNVB en de FBO in het betaald voetbal zullen verderop in deze scriptie aan bod komen. 

7 D. Jongejan, ‘Voetbalclubs in problemen door soepel ontslagrecht’, Algemeen Dagblad 31 mei. 
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voetbal aangenomen. Daarbij  merkte minister Asscher onder andere het volgende op: “Met andere 

woorden: de conclusies lijken mij wat voorbarig. Dit neemt niet weg dat er onrust is ontstaan, die ik 

bijzonder serieus neem. Daarom is er direct contact opgenomen met de KNVB. Wij gaan met elkaar om 

de tafel om het op te lossen. Dat zeg ik toe. Wij zullen dit probleem oplossen voor de inwerkingtreding 

van dit deel van de wet op 1 juli 2015. Ik zal de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van de 

gesprekken met de KNVB en de andere belanghebbenden in dit verband.”8  

Wat er bedoeld werd met het ‘oplossen van het probleem’ en wat de status was van het overleg dat 

hierover met de KNVB  is gevoerd, was bij aanvang van deze scriptie nog niet bekend. Tijdens het 

schrijven van deze scriptie kwam daar meer duidelijkheid over doordat de regering middels een nota 

van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 heeft voorgesteld om in het door de Wwz 

gewijzigde ontslagrecht toch een uitzondering op te nemen voor de profvoetbalsector.9 Deze 

reparatiewet is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en in behandeling  bij de Eerste Kamer. 

Onderzoeksvraag 

Het bovenstaande heeft geleid tot het formuleren van de volgende hoofdvraag: 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid voor de beëindiging van 

spelerscontracten en het transfersysteem in het Nederlandse betaald voetbal? 

Opbouw van de scriptie 

Alvorens ik toekom aan een bespreking van de gevolgen van de nieuwe wet is het van belang om stil te 

staan bij de specifieke positie van het betaald voetbal en spelerscontracten binnen het arbeidsrecht. 

Daarom zal in hoofdstuk 1 de volgende deelvraag worden beantwoord: Welk recht is er van toepassing 

op spelerscontracten en de beëindiging daarvan in het Nederlandse betaald voetbal? Naast de rol van 

de vakbonden, de KNVB en de FIFA, zal tevens worden stilgestaan bij de Arbitragecommissie van de 

KNVB die, in plaats van de kantonrechter, bevoegd is om te oordelen over geschillen met betrekking tot 

de beëindiging van voetbalcontracten. 

Vervolgens is het noodzakelijk om te begrijpen hoe het transfersysteem in het betaald voetbal werkt. 

Via dit arbeidsrechtelijk ingeklede systeem proberen clubs een zo hoog mogelijke vergoeding over te 

houden aan de overgang van een speler naar een andere club door een afkoopsom te verbinden aan de 

tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst met die speler. In hoofdstuk 2 wordt er dan ook 

antwoord gegeven op de volgende deelvraag: Hoe is het huidige transfersysteem ontstaan en in 

Nederland juridisch vormgegeven? 

In hoofdstuk 3 kan dan de nieuwe wet Werk en Zekerheid  onder de loep worden genomen. De 

deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is:  Welke, voor het betaald voetbal relevante, wijzigingen 

brengt de Wet werk en zekerheid aan in het arbeidsovereenkomstenrecht? Naast de in de inleiding 

                                                           
8
 Plenaire behandeling van de Wwz in de Eerste Kamer, te vinden op 

https://www.eerstekamer.nl/stenogram/stenogram_453 
9 Kamerstukken II 2013/14, 33988, nr 6 (Nota van Wijziging). 
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(deels)naar voren gekomen wijzigingen in het ontslagrecht wijzigt de wet ook het flexrecht. Zoals we 

zullen zien, werd er daarbij al (wel) specifiek rekening gehouden met het betaald voetbal. 

Door de beantwoording van de deelvragen in de voorgaande hoofdstukken kan in hoofdstuk  4, waarin 

de mogelijke gevolgen van de Wwz voor de beëindiging van spelerscontracten in het betaald voetbal  

worden besproken, een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag van deze scriptie. Er zal ten 

slotte worden afgesloten met een conclusie. 
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Hoofdstuk 1.  Het voetbalcontract 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: Wat voor recht is er van toepassing op 

spelerscontracten en de beëindiging daarvan in het Nederlandse betaald voetbal? Daartoe zal eerst 

gekeken worden naar de kwalificatie van het voetbalcontract als arbeidsovereenkomst (par. 1.1). 

Vervolgens wordt er ingegaan op de collectieve arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal (1.2), de 

verenigingsrechtelijke statuten en reglementen van de KNVB (par. 1.3) en de FIFA (par.1.4), welke 

invloed uitoefenen op de individuele relatie tussen contractspelers en clubs. Nadat de 

Arbitragecommissie van de KNVB, die bindende uitspraken kan doen in geschillen met betrekking tot de 

beëindiging van het spelerscontract,  en de eigen rechtsgang in het (internationale) betaald voetbal aan 

bod zijn gekomen (par. 1.5), zal in paragraaf 1.6 worden afgesloten met een samenvatting van dit 

hoofdstuk en een antwoord op de gestelde deelvraag. 

1.1 Arbeidsovereenkomst 

Artikel 7:610, eerste lid, BW bepaalt: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, 

de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een 

zekere tijd arbeid te verrichten.10 Tevens bepaalt artikel 53, eerste lid, van de KNVB Reglementen 

Betaald Voetbal: “Het bestuur betaald voetbal stelt een standaardcontract vast waarvan de inhoud in 

elk spelerscontract moet worden opgenomen. Het bestuur betaald voetbal kan op een door een betaald 

voetbalorganisatie gemotiveerd verzoek ontheffing verlenen van één of meer bepalingen van dat 

standaardcontract.”  

Een decennium na invoering van de beroepsvoetbalsport in Nederland werd nog verdedigd dat het 

contract tussen speler en club geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 1637a BW (het huidige 

art. 7:610 BW) kon zijn.11 Halverwege de jaren ’60 erkende de KNVB met het invoeren van het full-

professionalisme, mede ingegeven door de veranderende opvattingen over het doel en de functie van 

het betaalde voetbal12, dat het full-profcontract een arbeidsovereenkomst moest zijn.13Ajax was het niet 

eens met deze opvatting, getuige een geschil met de Sociale Verzekeringsbank in een procedure voor de 

                                                           
10 Zie over de invulling van de elementen uit dit artikel: H.L. Bakels, I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens 
(bew.),  Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2009, p. 54-60 en C.J. Loonstra & W. A. 
Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010, p. 92–98. 
11 H. T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 113, H.T. van Staveren, Het 
voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 176 e.v. 
12

 H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 66: “De oorspronkelijke opvatting, volgens 
welke het betaalde voetbal in dienst van het amateurvoetbal diende te staan, moest steeds meer terrein 
prijsgeven aan de opvatting, dat betaald voetbal eerst in dienst moest staan van de passieve recreatie, die in 
wezen de hoofdbron van het economisch bestaan van de betaalde voetbalsport was. Daarmee hingen de nieuwe 
opvattingen over de voetbalsport nauw samen, volgens welke opvattingen de beoefening van de topvoetbalsport 
langzamerhand in de sfeer van het verrichten van arbeid in een vermaakindustrie was gekomen.” 
13 H. T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 113. 
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Centrale Raad van Beroep.14 Volgens de club ontbrak het gezagselement (in dienst van de andere partij) 

in de relatie tussen spelers en de club, waardoor er geen sprake kon zijn van een arbeidsovereenkomst. 

De Raad overwoog echter dat ondanks de grote mate van vrijheid die de spelers genoten in de 

uitvoering van hun werkzaamheden er wel degelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst gezien de 

instructies die spelers tijdens trainingen en gedurende wedstrijden moesten opvolgen.  

Naast de full-profcontracten bestonden er ook semi-profcontracten die  niet als arbeidsovereenkomst 

gezien werden. In 1967 werd deze opvatting door de Kantonrechter Rotterdam ter zijde geschoven in 

een geschil tussen de speler Laseroms en zijn club Sparta .15 Laseroms verzocht ontbinding van zijn semi-

profcontract op grond van artikel 1639w BW (het huidige art. 7:685 BW). De kantonrechter 

kwalificeerde het contract als arbeidsovereenkomst gezien het feit dat er gedurende bepaalde tijd (er 

was een tijdsbepaling opgenomen in het contract) arbeid werd verricht (de arbeid bestond uit het 

deelnemen aan wedstrijden en trainingen) tegen loon (uit het aanhangsel bij het contract blijkt het recht 

van de speler op betaling van het salaris). Daarnaast bleek de gezagsverhouding uit de inhoud van de 

overeenkomst, waarin de verplichting tot spelen en trainen was opgenomen, maar ook een 

boeteclausule. Deze gold bij niet-nakoming van een aantal verplichtingen zoals het betonen van 

discipline in het veld en daarbuiten, alsmede het opvolgen van instructies die namens de club werden 

verstrekt. De kantonrechter kwalificeerde het semi-profcontract door het bestaan van dit 

gezagselement zodoende als arbeidsovereenkomst en nadat een studiecommissie van de KNVB  tot 

diezelfde conclusie kwam kon er gesproken worden van een algemeen heersende opvatting dat een 

voetbalcontract een arbeidscontract is.16 

Hierop werd ook het standaardcontract van de KNVB, dat de minimuminhoud vormde (en nog steeds 

vormt) voor overeenkomsten tussen club en speler, zodanig aangepast dat het verschil tussen 

semiprofessionalisme en full-professionalisme kwam te vervallen.17 In het huidige standaardcontract, 

zijn de elementen uit de arbeidsovereenkomst dan ook terug te vinden.18 Zo blijkt de verplichting tot 

arbeid uit artikel 6 waarbij de werknemer gehouden is zich beschikbaar te stellen voor trainingen en 

wedstrijden (lid 1) en zich verplicht tot het verrichten van andere werkzaamheden, zoals 

maatschappelijke activiteiten (lid 3). Artikel 4 bepaalt de loonverplichting en ziet op de betaling van het 

salaris per maand en eventuele (wedstrijd)premies. Artikel 1 ziet op de aanvang, duur en beëindiging 

van de overeenkomst, waarbij het altijd overeenkomsten voor bepaalde tijd betreffen die eindigen op 

30 juni, blijkens artikel 6, eerste lid, CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland.19 Ten slotte 

blijkt het gezagselement duidelijk uit artikel 6, dat bepaalt dat de werknemer de door of namens de 

werkgever opgedragen werkzaamheden naar beste vermogen verricht (lid 2). 

                                                           
14 CRvB 8 juli 1968, RSV 1968, 175 (Ajax/Sociale Verzekeringsbank). 
15

 Ktr. Rotterdam 5 april 1967, NJ 1967, 418, SMA 1967, p. 359 (Laseroms/Sparta). 
16 H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 208 en 209. 
17 A.w. 
18 Het huidige standaardcontract is te vinden als bijlage bij de CAO voor contractspelers betaald voetbal Nederland 
2014-2018 (CAO). De CAO zal in de volgende paragraaf worden besproken. 
19

 Waarom er uitsluitend met spelerscontracten voor bepaalde tijd gewerkt wordt zal in het vervolg van deze 
scriptie nog aan bod komen. 
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Het gevolg van de kwalificatie van het voetbalcontract als arbeidsovereenkomst is dat het 

arbeidsovereenkomstenrecht uit titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Deze 

titel bevat bepalingen omtrent de totstandkoming, de inhoud en het einde van de 

arbeidsovereenkomst.20  De Wet werk en zekerheid zal  onder andere wijzigingen aanbrengen in de 

bepalingen die zien op het einde van de arbeidsovereenkomst (Zie hoofdstuk 3 van deze scriptie). Het 

Burgerlijk Wetboek kent een gelaagde structuur, waardoor tevens de algemene bepalingen van boek 3 

BW en het verbintenissenrecht uit boek 6 BW van toepassing zijn, voor zover titel 7.10 BW zwijgt. Zoals 

echter zal blijken wordt de verhouding tussen speler en club niet alleen door het reguliere arbeidsrecht 

bepaalt (zie hiernavolgende paragrafen). Het arbeidsovereenkomstenrecht kent als rechtsbron ook de 

collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), waarin de rechten en verplichtingen van de werkgever en 

werknemer nader uitwerking kunnen krijgen, mits de wet dit toelaat.21 In het betaald voetbal  is ook 

sprake van een CAO.  

1.2 CAO 

Door de invoering van de beroepsvoetbalsport en het bedrijfsmatige aspect dat hiermee gemoeid ging,  

ontstond behoefte aan de oprichting van vakverenigingen.22 In 1961 ontstond de Vereniging van 

contractspelers (VVCS), die is aangesloten is bij de FNV. De VVCS komt op voor de belangen van 

contractspelers en kan omschreven worden als een werknemersorganisatie in het betaald voetbal.23Als 

reactie op de toenemende invloed van de VVCS organiseerden de clubs zich in 1968 in de Federatie van 

Betaald voetbal Organisaties (FBO). De FBO kan omschreven worden als de werkgeversorganisatie in het 

betaald voetbal.24 Door de oprichting van beide organisaties kon er, onder druk van de overheid en na 

lang onderhandelen, in 1979 een CAO gesloten worden voor beroepsvoetballers.25 Sinds 1980 heeft er 

steeds een CAO gegolden voor beroepsvoetballers in Nederland. In 1999 kwam er een tweede 

spelersvakbond tot stand, ProProf, die te beschouwen is als vakbond voor het hoger personeel in de 

voetbalbranche.26 

Zoals hiervoor al even aan de orde kwam bepaalt artikel 6, eerste lid, CAO dat de arbeidsovereenkomst 

steeds wordt aangegaan voor bepaalde tijd en dient te eindigen op 30 juni van enig jaar. Op die datum 

eindigt namelijk het seizoen. In Artikel 7:668a BW, is ter bescherming van de werknemer de 

                                                           
20

 Zie over deze titel: H.L. Bakels, I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens (bew.),  Schets van het Nederlandse 
arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2009, Hfst 3, en C.J. Loonstra & W. A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den 
Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010, Hfst 6, 12 en 13. 
21 H.L. Bakels, I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens (bew.),  Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 
Deventer: Kluwer 2009, p. 52. 
22 Daarbij moet overigens vermeld worden dat de oudste vakvereniging van voetbaloefenmeesters, de VVON, al in 
1646 werd opgericht omdat “de rechtsverhouding tussen oefenmeester en de amateurclub reeds in 1940 tot 
dienstbetrekking benoemd werd.”: H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 76. In 1996 
scheidde de vereniging van Coaches Betaald Voetbal (CBV) zich af als aparte trainersvakbond. Zie: 
http://www.coachesbv.nl/de-cbv 
23 Zie: http://www.vvcs.nl/. 
24 Zie: http://www.fbo.nl/fbo09321602/over-ons/. 
25

H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 76-78 en 85-91. 
26

H. T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 156. Zie ook: 
http://www.proprof.nl/proprof/ 
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zogenaamde ‘ketenregeling’ neergelegd. In het kort bepaalt de ketenregeling dat voor (a) 

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met niet meer dan drie maanden 

daartussen, die inclusief tussenpozen een periode van 36 maanden hebben overschreden of (b) meer 

dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten met niet meer dan drie maanden 

daartussen, de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd geldt (lid 1). Het vijfde 

lid bepaalt dat daarvan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een 

daartoe bevoegd bestuursorgaan  kan worden afgeweken. Van de in lid 5 genoemde mogelijkheid om bij 

CAO van de ketenregeling af te wijken is door  de sociale partners in het betaald voetbal (VVCS, ProProf 

en de FBO) voor het eerst gebruik gemaakt in 1999.27 Ook de huidige CAO bepaalt: “In afwijking van het 

bepaalde in artikel 7:668a BW blijven alle tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd steeds gelden als aangegaan voor bepaalde tijd. Het bepaalde in dit lid geldt bij 

arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met tussenpozen van maximaal drie maanden, ongeacht de 

duur van de arbeidsverhouding die door de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten ontstaat en 

ongeacht het aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten waaruit de arbeidsverhouding is 

samengesteld. Ten aanzien van het hiervoor gestelde geldt een maximum van 12 jaar.”28 Spelers in het 

betaald voetbal krijgen dientengevolge geen arbeidscontracten voor onbepaalde tijd.  

De huidige CAO zal gelden tot en met 30 juni 2018. Zoals beschreven in de inleiding wijzigt de WWZ 

tevens het flexrecht. De hierboven genoemde ketenregeling zal zodoende ook worden aangepast. In 

hoofdstuk 3 zal worden beschreven wat deze en overige relevante wijzigingen inhouden, waarna in 

hoofdstuk 4 zal worden besproken welke gevolgen ze zullen hebben voor het betaald voetbal. 

1.3 KNVB 

Naast het reguliere (en collectieve) arbeidsrecht wordt de relatie tussen een speler en een club ook 

beheerst door het verenigingsrecht, met name door de statuten en reglementen van de Koninklijke 

Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de Fédération Internationale de Football Association (FIFA).29  

De KNVB is de nationale bond en overkoepelende organisatie, die tot doel heeft het bevorderen van de 

voetbalsport en alles te doen hetgeen tot dat doel bevorderlijk kan zijn, waaronder valt het organiseren  

van de competitie in het voetbal.30 Het betaald voetbal bestaat uit de competitie eerste divisie en de 

competitie eredivisie.31 Zowel de clubs als de contractspelers die in de competities in het betaald 

voetbal willen uitkomen, zijn verplicht lid van de bond.32 Aan de leden worden, middels de statuten, 

bondsreglementen en aparte reglementen voor de secties amateur- en betaald voetbal, verplichtingen 

opgelegd waaraan zij zich moeten houden. Sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954 wordt er 

                                                           
27H. T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 247. 
28

Art. 6, tweede lid, CAO voor contractspelers betaald voetbal Nederland 2014-2018. 
29 H.W.P. van Hout, 'Arbeidsverhoudingen in het professionele voetbal’, Arbeidsrecht 2008 – 4. Zie ook: S.F.H. 
Jellinghaus & M. Olfers, ‘Contract stability in the Netherlands’, Tijdschrift voor Sport & Recht 2012 – 2, p. 41. 
30 Art. 4, eerste en tweede lid, Statuten KNVB. 
31

 Blijkens art. 4, eerste lid, sub a en b, Regelement Betaald Voetbal. 
32

 De lidmaatschapsverplichting van beiden blijkt uit art. 6, tweede lid, sub a en b, en art. 7, tweede lid, Statuten 
KNVB jo. art 1. Reglement Betaald Voetbal. 
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binnen de KNVB onderscheiden tussen de Sectie Amateurvoetbal en de Sectie Betaald voetbal.33 

Laatstgenoemde heeft het Reglement Betaald Voetbal uitgevaardigd, waarin bepalingen zijn 

opgenomen die van invloed zijn op de contractuele relatie tussen de speler en club (zie bijvoorbeeld het 

in paragraaf 1.1 genoemde art. 53, eerste lid),  het uitlenen van spelers en de overgang van spelers van 

en naar een andere club. Met betrekking tot de overgang van spelers naar een andere club wordt 

verwezen naar het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal. In paragraaf 1.5.1 wordt hier 

nader op ingegaan. 

1.4 FIFA 

De  KNVB is op zijn beurt weer lid van de FIFA. Dit is de mondiale organisatie in het voetbal waarin de 

nationale bonden zich verenigd hebben.34 De FIFA heeft als doelstelling onder andere het bevorderen 

van de wereldwijde voetbalsport, het handhaven van de eenheid daarin en het organiseren van het 

wereldkampioenschap voetbal.35 Artikel 10, eerste lid, FIFA-Statutes bepaalt dat per land slechts één 

bond wordt toegelaten, zodat de bond in het internationale kampioenschap het land 

vertegenwoordigd.36 Daarnaast moet de bond, om toegelaten te worden, lid zijn van een van de 

confederaties.37 Een confederatie is de vereniging van nationale bonden uit een bepaald werelddeel, 

waarbij de Union des associations européennes de football (UEFA) geldt als de confederatie voor 

Europa.38 De doelstelling van de confederaties is om de submondiale wedstrijden en competities, zoals 

bijvoorbeeld het Europees Kampioenschap, de UEFA-CUP en de Champions League te organiseren (art. 

20, derde lid onder c, FIFA-statutes). De confederaties zijn ondergeschikt aan de FIFA, wat onder meer 

blijkt uit het feit dat ze hun statuten ter goedkeuring aan de FIFA moeten voorleggen en geen stemrecht 

hebben in de  algemene vergadering.39 Vanuit de confederaties is er dan ook geen regelgeving die 

ingrijpt op de interne verhouding tussen speler en club.  

Vanwege het lidmaatschap van de KNVB zijn  spelers en clubs via een zogenaamd getrapt lidmaatschap 

gebonden aan regelgeving van de FIFA.40 Op grond van art. 13, eerste lid, FIFA-Statutes moet de KNVB 

zich houden aan de statuten, reglementen, richtlijnen en besluiten van de FIFA, alsmede aan de 

beslissingen van het Court of Arbitration for Sports (CAS, waarover meer in paragraaf 1.6). Daarbij is er 

geen sprake van directe doorwerking (zie art. 7, eerste lid, onder a, KNVB-Statuten), maar de KNVB is 

wel gehouden deze regelgeving te implementeren in eigen regelgeving (art. 4 lid, tweede lid, onder d, 

KNVB-Statuten). Dit is onder andere gebeurt bij de Regulations on the Status and Tranfser of Players 

(hierna: FIFA-RSTP). Op grond van artikel 5 FIFA-Statutes heeft FIFA de RSTP uitgevaardigd. Deze regeling 

heeft betrekking op de status van contractspelers en de overgang (hierna ook transfer) van deze spelers 

                                                           
33 Zie daarover: H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 60. 
34 Het gaat om een vereniging naar Zwitsers recht: Art. 1 FIFA-Statutes.  
35 Art. 2 FIFA-Statutes. 
36

 “Een dubbele vertegenwoordiging per land zou afbreuk doen aan het nationale rivaliteitskarakter van de 
wedstrijden en daardoor op een essentieel punt in strijd zijn met het doel van de FIFA.”: H.T. van Staveren, Het 
voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p.31. 
37 Art. 10, tweede lid, FIFA-Statutes. 
38

 Art. 20, eerste lid, onder c, FIFA-Statutes. 
39

 Art. 20, vijfde lid, en art. 23, derde lid, FIFA-Statutes 
40 H.W.P. van Hout, a.w. (noot 29), p.1. 
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naar een club van een andere nationale bond.41 De bepalingen in dit reglement zijn  van invloed op (het 

aangaan en het beëindigen van) arbeidsovereenkomsten in het internationale betaald voetbal.  Art. 2 

FIFA-RSTP bepaalt dat de overgang van een speler tussen clubs van dezelfde nationale bond specifiek 

gereguleerd wordt door de nationale bond, die daarbij rekening houdt met het bepaalde in de FIFA-

RSTP. Zodoende is het noodzakelijk om hier stil te staan bij enkele relevante bepalingen van de FIFA-

RSTP die op nationaal niveau zijn geïmplementeerd door de KNVB en zodoende van invloed zijn op de 

relatie tussen de speler en club. 

1.4.1 Registratie en transferperiodes 

Een belangrijke regeling  die door de KNVB is geïmplementeerd, heeft betrekking op registratie en 

transferperiodes. Deze  dienen ertoe om de sportieve integriteit en een eerlijk verloop van de 

competities in het voetbal te bewaken, in die zin dat spelers gedurende de competitie niet zomaar voor 

een andere club kunnen uitkomen. Artikel 5, eerste lid, FIFA-RSTP stelt dat een speler geregistreerd 

moet zijn bij een nationale bond om voor een club in georganiseerde wedstrijden te mogen uitkomen. 

Een speler mag slechts geregistreerd zijn bij één club per keer (lid 2). Een speler mag bij maximaal 3 

clubs geregistreerd staan per seizoen, waarbij hij slechts voor twee clubs officiële wedstrijden mag 

spelen.42 In alle gevallen moet de sportieve integriteit van de competities bewaakt worden, waarbij het 

een speler specifiek niet is toegestaan om voor meer dan twee clubs, die deelnemen aan dezelfde 

nationale competitie of beker, in officiële wedstrijden uit te komen, tenzij nationale bonden striktere 

regels met betrekking tot regulering van de competitie hebben uitgevaardigd. De FIFA regeling met 

betrekking tot de registratie is door de KNVB geïmplementeerd in het Reglement 

Overschrijvingsbepalingen Betaald voetbal. Voordat een speler wedstrijden kan spelen voor een betaald 

voetbalorganisatie (bvo en hierna ook club) moet hij, om speelgerechtigd te zijn, geregistreerd zijn als 

speler van die bvo. 43 Artikel 3, eerste lid, Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald voetbal bepaalt 

dat er een overschrijving dient plaats te vinden, die uitsluitend verleend kan worden door het bestuur 

betaald voetbal, voordat een speler uit kan komen voor een andere bvo dan waarvoor hij 

speelgerechtigd is. 

Met de registratieplicht hangt samen Artikel 6 FIFA-RSTP, dat betrekking heeft op de transferperiodes, 

en waarvan het eerste lid bepaalt dat een speler slechts geregistreerd kan worden bij een bond 

gedurende één van de twee jaarlijkse transferperiodes, vastgesteld door de nationale bond.44 De eerste 

                                                           
41

 Art. 1 FIFA-RSTP. 
42 Uitzondering daarop is een speler die een transfer maakt tussen clubs behorende tot nationale bonden met 
overlappende seizoenen. Die speler kan tevens voor de derde club uitkomen in officiële wedstrijden, mits hij zich 
aan zijn contractuele verplichtingen jegens zijn voormalige clubs heeft gehouden. Ook geldt dat hij de bepalingen 
met betrekking tot de registratieperiodes (art. 6) en de minimale contractsduur (art. 18 lid 2) moet respecteren: 
Art. 5, derde lid, FIFA RSTP 
43 Een speler is speelgerechtigd indien hij (in het bijzonder) voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 5 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal  op grond van art. 2 KNVB Reglement Overschrijvingen Betaald Voetbal jo. 
art. 7, eerste lid, KNVB Regelement Wedstrijden Betaald Voetbal.  
44

 Ook op deze hoofdregel geldt een uitzondering; een contractspeler wiens contract is geëindigd buiten een 
transferperiode kan alsnog geregistreerd worden buiten die periode door een nationale bond, die daarbij de 
sportieve integriteit van de betreffende competitie in de gaten houdt. Wanneer het contract van de speler is 
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transferperiode, waarvan de duur niet langer mag zijn dan 12 weken, begint na het eindigen van het 

seizoen en eindigt normaal gesproken voordat het nieuwe seizoen begint (lid 2). De tweede 

transferperiode heeft plaats in het midden van het seizoen (de winterstop) en mag niet langer duren 

dan 4 weken.45 Uitgezonderd de exceptie van art. 6 lid 1 FIFA-RSTP (zie noot 97), kunnen spelers 

gedurende de transferperiode slechts geregistreerd worden door middel van een geldige inschrijving 

door de club van de betreffende nationale bond(lid 3). De FIFA regeling met betrekking tot de 

transferperiodes is in Nederland door de KNVB geïmplementeerd middels art. 6 Reglement 

Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal.  Buiten de transferperiodes kunnen er geen overschrijvingen 

plaatsvinden, wat inhoudt dat een speler die buiten de transferperiode een arbeidsovereenkomst bij 

een club tekent in principe niet speelgerechtigd kan zijn omdat de overschrijving niet verleend wordt.46 

Zodoende heeft dit reglement invloed op de arbeidsrechtelijke positie van speler en club.47  

De vraag die gesteld kon worden, was of transferperiodes verenigbaar zijn met het vrije verkeer van 

werknemers. Het Europese Hof van Justitie (EHvJ) heeft op die vraag een antwoord gegeven in de zaak 

Lehtonen.48 Het Hof overwoog dat regels met betrekking tot een transferperiode een aantoonbare  

belemmering vormen voor het vrije verkeer van werknemers, ondanks het feit dat een beroepssporter 

toch bij een club in dienst genomen kan worden na afloop van de periode, aangezien de deelname aan 

officiële wedstrijden (de kern van de beroepssport) verhinderd wordt. Vervolgens moet worden 

onderzocht of daar een objectieve rechtvaardiging voor is. Erkend moet worden dat de vaststelling van 

termijnen voor de transfers van spelers kan beantwoorden aan het doel, het regelmatig verloop van 

sportwedstrijden te verzekeren.49 “Transfers die na afloop van de gestelde termijn plaatsvinden, zouden 

namelijk de competitiewaarde van een team in de loop van een kampioenschap aanzienlijk kunnen 

beïnvloeden, waardoor de vergelijkbaarheid van de resultaten van de verschillende aan dat 

kampioenschap deelnemende teams in het gedrang komt en daarmee het goede verloop van het 

kampioenschap in zijn geheel.”50 Transferperiodes zijn, onder omstandigheden die door de nationale 

rechter na worden gaan,  zodoende een geschikt middel om een eerlijk verloop van de competitie te 

waarborgen.   

 

                                                                                                                                                                                           
beëindigd op grond van een just cause (uit de nog te bespreken artikelen 13 en 14 FIFA-RSTP), kan de FIFA 
voorlopige maatregelen treffen om misbruik te voorkomen, behoudens  art. 22 FIFA-RSTP. 
45

 De twee transferperiodes voor het betreffende seizoen moeten tenminste 12 maanden voordat ze van kracht 
worden aan de FIFA worden doorgegeven, waarbij FIFA het recht heeft om de data vast te stellen in geval dat  dit 
door de nationale bond wordt nagelaten. 
46 Daarbij moet vermeld worden dat het op grond van art. 7 KNVB Reglement Overschrijvingen Betaald Voetbal 
mogelijk is om in bijzondere gevallen (waartoe het bestuur betaald voetbal richtlijnen kan vaststellen) dispensatie 
aan te vragen. 
47 Zie hierover ook: L.J.M Langedijk, ‘De sporter’, in: A.R. Houweling en G.W. van der Voet (red.), Bijzondere 
arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2012, p. 167 t/m 169.  
48

 HvJ EG 13 april 2000, nr C-176/96, NJ 2000, 637 (Lehtonen). 
49

 R.o. 53. 
50 R.o. 54. 
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1.4.2 Opleidingsvergoeding  en solidariteitsbijdrage 51 

Een ander onderdeel van de FIFA-RSTP  dat door de KNVB op nationaal niveau is geïmplementeerd,  is 

de opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage. Artikel 20 FIFA-RSTP regelt de opleidingsvergoeding. 

Het artikel bepaalt  dat deze vergoeding, bij overgang van de speler, door de nieuwe club betaald moet 

worden aan de clubs(s) die de speler gedurende de opleidingsperiode  hebben opgeleid: (1) wanneer de 

speler zijn eerste contract als professional tekent en (2) elke keer dat hij als professional een transfer 

maakt tot het einde van het seizoen van zijn 23ste verjaardag. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om 

een transfer gedurende of na het einde van het contract.52 De verdere regeling is neergelegd in Annex 4 

van de FIFA-RSTP. Uit artikel 1 van Annex 4 blijkt dat in principe als ‘opleidingsperiode’ de jaren vanaf de 

12e tot de 23e verjaardag van de speler worden genomen. 

In art. 21 FIFA-RSTP is de solidariteitsbijdrage neergelegd. Deze  houdt in dat wanneer de speler 

(ongeacht zijn leeftijd) voor het einde van zijn contract een transfer maakt naar een nieuwe club, iedere 

club die heeft bijgedragen aan het onderwijs en de opleiding van de speler een gedeelte van de 

afkoopsom ontvangt. Op de afkoopsom en hoe deze juridisch moet worden aangeduid wordt in het 

volgende hoofdstuk nader ingegaan. De verdere regeling met betrekking tot de solidariteitsbijdrage 

wordt bepaald in Annex 5 van de FIFA-RSTP. Uit het eerste lid van Annex 5 van de FIFA-RSTP blijkt dat 

het gaat om een bijdrage  5% (de opleidingsvergoeding niet  inbegrepen) die wordt afgetrokken van de 

volledige vergoeding en vervolgens (volgens vastgestelde percentages) wordt verdeeld over de clubs 

waarvan de speler geregistreerd lid was vanaf (het seizoen van) zijn 12e tot 23e verjaardag. Interessant 

gegeven is dat de solidariteitsbijdrage afhankelijk is gesteld van de hoogte van de transfervergoeding.  

In Nederland zijn beide regelingen door de KNVB neergelegd in het Reglement 

overschrijvingsbepalingen algemeen, opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage en deze verschillen 

slechts in detail van de FIFA-regeling.53 De opleidingsvergoeding bedraagt in Nederland € 1490,- per 

opleidingsjaar.54 

Duidelijk is dat er naast een afkoopsom, zowel bij een nationale als internationale  transfer, door de 

nieuwe club vaak ook een andere vergoedingen aan de oude club(s) van de speler moet worden betaald. 

Internationaal geldt er tot de 23e verjaardag van de speler een opleidingsvergoeding. 55  Onafhankelijk 

                                                           
51 Zie hierover bijv.: S.F.H. Jellinghaus, ‘Het opleidings- en solidariteitssysteem van de FIFA: de stand van zaken’, AA 
2005 – 2. 
52 Op die laatste situatie zag het Bosman-arrest, wat in het volgende hoofdstuk besproken zal worden. 
53

 Zo geldt bijvoorbeeld in Nederland als leeftijd waarop opleidingsperiode eindigt de 22
ste 

(in plaats van de 23
e
) 

verjaardag van de speler. 
54 Art. 12, vierde lid, sub a, Overschrijvingsbepalingen algemeen, opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage 
KNVB. 
55

 Het HvJ heeft  in de zaak Bernard (16 maart 2010, nr. C-325/08) deels antwoord gegeven op de vraag of een 
regeling waarbij er gebruik wordt gemaakt van een forfaitair berekende opleidingsvergoeding (die ook na afloop 
van de arbeidsovereenkomst van de speler door zijn nieuwe club betaald moet worden) in strijd is met het 
Europese recht op vrij verkeer voor werknemers. Zie hierover o.a.: F. Hendrickx, ‘De zaak Bernard en de geldigheid 
van opleidingsvergoedingen in de sport’, TvSR 2011 – 4 en S.F.H Jellinghaus & M. Olfers, a.w. (noot 29), p. 49-51. 
Kortgezegd wordt er in de literatuur wel vanuit gegaan dat de opleidingsvergoeding (en solidariteitsbijdrage) zowel 
nationaal als internationaal verenigbaar is met het Europese recht. 
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van de leeftijd van de speler geldt er een solidariteitsbijdrage van 5% die wordt verdeeld over de clubs 

waar de speler tot zijn 23e heeft gespeeld. De hoogte van deze bijdrage is dus afhankelijk van de hoogte 

van de totale (transfer)vergoeding die de nieuwe club aan de oude club betaalt. 

De FIFA-RSTP werken  door in de nationale regelgeving van de KNVB en hebben zodoende invloed op de 

relatie tussen speler en club. In het volgende hoofdstuk, waarin het transfersysteem centraal staat,  

komt een ander belangrijk onderdeel van de FIFA-RSTP aan de orde, dat de kern vormt voor het huidige 

afkoopsysteem in het betaald voetbal. Het gaat daarbij om bepalingen die zien op de waarborging van 

contractuele stabiliteit.  

1.5 Arbitrage 

Op grond van art. 93, sub c, wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) behandelt en beslist de 

kantonrechter in zaken betreffende (collectieve) arbeidsovereenkomsten. Partijen kunnen echter op 

grond van art. 1020, eerste lid, Rv overeenkomen om de geschillen die tussen hen ontstaan aan 

arbitrage te onderwerpen. Daaronder wordt ook begrepen een arbitraal beding dat is opgenomen in de 

partijen bindende statuten of reglementen.56 In het Nederlandse betaald voetbal is gebruik gemaakt van 

die mogelijkheid. Zo bepalen de statuten en reglementen van de KNVB dat geschillen tussen de leden 

van de KNVB onderling, voor zover deze samenhangen met de voetbalsport in de ruimste zin van het 

woord, met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage worden beslecht, met in achtneming 

van het daartoe in het Arbitragereglement bepaalde.57  

Uit het Arbitragereglement blijkt dat er voor elke procedure een Arbitragecommissie wordt benoemd.58 

De arbeidsovereenkomst tussen de speler en een club bevat op grond van art. 9, tweede lid, KNVB 

Standaardcontract eveneens een arbitraal beding, inhoudende dat geschillen omtrent de 

arbeidsovereenkomst  worden voorgelegd aan diezelfde commissie. Dit geldt dus ook voor de 

arbeidsrechtelijke procedure bij kennelijk onredelijke opzegging ex. art. 7:681 BW en de procedure tot 

ontbinding ex. art. 7:685 BW. Tevens bevat het reglement een procedure voor een spoedgeding, 

waarvan bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst vaak gebruik gemaakt wordt.59 In het volgende 

hoofdstuk zal nader worden ingegaan op een aantal zaken van de Arbitragecommissie met betrekking 

tot  de ontbindingsprocedure. De Arbitragecommissie wordt samengesteld uit één A-lid (KNVB-lid en 

meester in de rechten) en twee B-leden (KNVB-leden met ervaring als bestuurder, oefenmeester of 

speler).60 Zij beslissen ‘met inachtneming van het bepaalde in de wet’, als goede mannen naar billijkheid 

en bij meerderheid van stemmen.61 Op grond van art 74 KNVB Arbitragereglement is een arbitraal 

vonnis verbindend en staat daartegen geen hoger beroep open.  

                                                           
56 Art. 1020, vijfde lid, Rv. 
57 Art. 8, derde lid, sub a KNVB Statuten jo. Art. 1 KNVB Arbitragereglement. 
58 Art. 13 KNVB Arbitragereglement. 
59

 Art. 68 en 69 KNVB Arbitragereglement. 
60

 Art. 18 jo. Art 4 en 5 KNVB Arbitragereglement. 
61 Art. 71 KNVB Arbitragereglement. 
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Ook internationaal gezien is er in de voetbalwereld gekozen voor een eigen rechtsgang.62 De Dispute 

Resolution Chamber (DRC) is een eigen geschilbeslechtende instantie van de FIFA.  Op grond van art. 22 

jo. 24 FIFA-RSTP is de DRC bevoegd om te beslissen over geschillen met een internationale dimensie 

tussen speler en club of tussen clubs onderling,  die te maken hebben met bepalingen uit de FIFA-RSTP, 

zoals bijvoorbeeld de overgang van een speler naar een club van een andere bond of  

arbeidsgerelateerde geschillen. Art. 22, sub b, FIFA-RSTP bepaalt dat er een uitzondering wordt gemaakt 

op de bevoegdheid van de DRC met betrekking tot deze internationale arbeidsgerelateerde geschillen 

indien er binnen de bond op nationaal niveau een arbitraal tribunaal is ingesteld dat voldoet aan de 

eisen van een eerlijk proces en gelijke vertegenwoordiging van zowel clubs als spelers. De 

Arbitragecommissie van de KNVB lijkt te voldoen aan deze vereisten, met als gevolg dat bijvoorbeeld 

een geschil over de eenzijdige opzegging van het arbeidscontract van een buitenlandse speler (die een 

transfer wil maken naar een club van een andere bond) bij zijn Nederlandse club in de praktijk niet door 

de DRC maar door diezelfde Arbitragecommissie behandeld wordt. Op deze plaats wil ik tevens art. 22, 

sub a FIFA-RSTP noemen, waarin wordt bepaald dat de DRC bevoegd is in geschillen tussen clubs en 

spelers met betrekking  tot het waarborgen van de contractuele stabiliteit (de in hoofdstuk 2 nog te 

bespreken artikelen 13 t/m 18) waar het gaat om een verzoek voor een internationaal transfer 

certificaat (ITC). De regeling van het ITC is neergelegd in art. 9 FIFA-RSTP, waarin wordt bepaald dat een 

speler die lid is van een nationale bond slechts bij een andere nationale bond geregistreerd mag worden 

indien deze laatste een ITC heeft ontvangen van de huidige nationale bond waar de speler lid van is (lid 

1).  Bij een internationale overgang van de speler dient de nationale bond uit het land van waaruit hij 

vertrekt dit certificaat af te geven op verzoek van de nationale bond van het land waar hij naartoe gaat. 

In geval het ITC niet kan worden afgegeven kan de speler niet uitkomen in officiële wedstrijden voor de 

betreffende club in het land  waar hij naartoe gaat.63 Over de redenen waarom een dergelijk certificaat 

niet zou worden afgegeven en wat deze regeling betekent voor Nederlandse clubs, in het bijzonder 

onder de nieuwe Wet werk en zekerheid, kom ik in hoofdstuk 4 nog te spreken.  

Hoger beroep tegen beslissingen van de DRC staat open bij het Court of Arbitration for Sports (CAS).64 

Dit internationaal arbitraal orgaan, dat zetelt in Lausanne, heeft als doelstelling het behandelen van 

sportgerelateerde geschillen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, en wordt door steeds meer 

sportbonden als hoogste arbitrage- en tuchtgerecht erkend.65 De KNVB echter erkent de jurisdictie van 

het CAS alleen als hoogste  beroepsinstantie tegen uitspraken van FIFA en UEFA en in dopingzaken.66 In 

het volgende hoofdstuk zullen enkele belangrijke uitspraken van het CAS, die onder andere verband 

houden met de tussentijdse beëindiging van het spelerscontract en de hoogte van de vergoeding die 

daartegenover staat, onder de loep genomen worden. 

 

                                                           
62 Zie hierover: L.J.M. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 176 t/m 178. 
63 Art. 1, eerste lid, Annex 3,  FIFA RSTP. 
64 Art. 24, tweede lid, FIFA-RSTP. 
65

 L.J.M Langedijk, a.w. (noot 47), p. 177. De statuten en reglementen van het CAS zijn te vinden op www.tas-
cas.org. 
66 Art. 8, vierde lid, KNVB-Statuten en titel X KNVB-Dopingreglement. 
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1.7 Samenvatting 

De deelvraag die in dit eerste hoofdstuk centraal stond, is: Wat voor recht is er van toepassing op 

spelerscontracten en de beëindiging daarvan in het Nederlandse betaald voetbal? Het antwoord daarop 

is dat door de kwalificatie van het voetbalcontract als arbeidsovereenkomst het reguliere 

arbeidsovereenkomstenrecht ex titel 7.10 BW van toepassing is. Tevens geldt dat voor het  collectieve 

arbeidsrecht, door de geldende CAO in het betaald voetbal. Eventuele wijzigingen in het ontslagrecht en 

het flexrecht (welke door de Wwz worden beoogd) kunnen dus gevolgen hebben voor de beëindiging 

van spelerscontracten. De verhouding tussen speler en club wordt echter ook bepaald door het 

verenigingsrecht, met name door de statuten en reglementen van de KNVB en de FIFA. Transferperiodes 

en opleidingsvergoedingen vormen bijvoorbeeld blokkade’s voor het aangaan van 

arbeidsovereenkomsten, maar kunnen door het specifieke karakter van de georganiseerde 

wedstrijdsport worden gerechtvaardigd. Dergelijke regelingen grijpen in op op de arbeidsrechtelijke 

relatie tussen speler en club, waardoor er in het betaald voetbal gesproken kan worden van een aparte 

tak van sport binnen het arbeidsrecht.  Ten slotte wordt in de voetbalsport op zowel nationaal als 

internationaal niveau gebruik gemaakt van de beslechting van geschillen door arbitrage, waardoor 

geschillen die betrekking hebben op het beëindigen van spelerscontracten niet door een (burgerlijk) 

rechter maar door arbitrale instanties beslecht worden. 
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Hoofdstuk 2.  Het transfersysteem 

 

Inleiding 

  

Een bijzonder fenomeen in het betaald voetbal is het transfersysteem. Via het transfersysteem proberen 

clubs de contractuele waarde die de speler vertegenwoordigd te verzilveren door een afkoopsom te 

verbinden aan de tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de speler bij een overgang 

van die speler naar een andere club. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat wijzigingen in het flexrecht en 

het ontslagrecht (welke door de Wwz worden beoogd) gevolgen kunnen hebben voor het beëindigen 

van spelerscontracten. Om de gevolgen van de Wwz voor de beëindiging van spelerscontracten en het 

transfersysteem in het Nederlandse betaald voetbal te kunnen beschrijven,  is het noodzakelijk hier stil 

te staan bij het ontstaan en de werking van het huidige transfersysteem.    

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat, luidt dan ook: Hoe is het huidige transfersysteem 

ontstaan en in Nederland juridisch vormgegeven?  Zodoende wordt in paragraaf 2.1 en 2.2 ingegaan op 

de verschillende transfer- en vergoedingsstelsels die het betaald voetbal vanaf de oprichting gekend 

heeft, waarna in paragraaf 2.3 zal worden stilgestaan bij het bekende Bosman-arrest. Vervolgens zullen 

zowel de nationale gevolgen van dit arrest (het huidige afkoopsysteem) als de internationale gevolgen  

(de artikelen die zien op contractstabiliteit in de huidige FIFA-RSTP) worden besproken.  In paragraaf 2.6 

komen dan de verschillende manieren aan de orde waarop de clubs in Nederland een vergoeding 

kunnen overhouden aan de tussentijdse beëindiging van het spelerscontract bij het vertrek van de 

speler, waarna in paragraaf 2.7 het hoofdstuk zal worden samengevat en er antwoord gegeven zal 

worden op de beschreven deelvraag. 

2.1   Het  ‘klassieke’ transfersysteem 

In de paragrafen 1.4 en 1.4.1 kwamen enkele overschrijvingsbepalingen van de KNVB aan bod. Daaruit 

bleek dat de KNVB de bevoegdheid heeft om te bepalen of een speler die voor een andere club wil 

uitkomen dan waarvoor hij speelgerechtigd is, overgeschreven en zodoende speelgerechtigd wordt voor 

zijn nieuwe club. De ratio hierachter is een eerlijk verloop van de competitie, waarbij spelers niet 

zomaar gedurende de competitie van club kunnen wisselen. Overschrijvingsbepalingen werpen 

zodoende een blokkade op, die gerechtvaardigd wordt  door de grondgedachte dat in de wedstrijdsport 

op basis van een eerlijke krachtmeting een winnaar wordt aangewezen.67 Zulke 

overschrijvingsbepalingen stellen geen financiële vergoeding tegenover de overgang van de speler naar 

een andere club. 

Dit is wel het geval bij een ‘transfersysteem’ waarbij de nieuwe club bij de overgang van een speler 

verplicht is een overeengekomen bedrag te betalen aan de oude club, voordat de bond de overschrijving 

kan afronden en de overschrijving zodoende afhangt van de toestemming van de oude club.68 Dit 

                                                           
67

 H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 256.  
68

 E. Vilé, ‘Het transfersysteem in het betaald voetbal’, in: R.C.R. Siekmann & N.J.P. Giltay Veth (red.), De 
afschaffing van het transfersysteem in het betaald voetbal (de zaak-Bosman), Haarlem: De Vrieseborch 1996, p. 9.  
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systeem vindt zijn grondslag in het ontstaan van een goed georganiseerde competitie als gevolg van de 

economische exploitatie van sportwedstrijden. De Engelse voetbalbond nam hierin al rond 1890 een 

voorbeeld aan het Amerikaanse baseball, dat niet alleen uitging van een competitie op basis van een 

puntensysteem (een x aantal bij gewonnen wedstrijden en een x aantal bij een gelijk spel), maar 

daarnaast ook een zogenaamd ‘reserve-systeem’ had ingevoerd waarbij iedere club na het seizoen vijf 

spelers mocht aanwijzen die niet zonder toestemming van de oude club over konden gaan naar een 

nieuwe club.69 Op die manier konden de hoge salarissen die de spelers vroegen in vrije 

onderhandelingen worden gedrukt en werd de competitie weer interessant en exploitabel, aangezien 

was gebleken dat de rijke clubs de beste spelers aantrokken niet alleen om bij hen te spelen maar juist 

ook omdat ze dan niet bij andere clubs konden spelen.70  

Het in het Engelse beroepsvoetbal overgenomen systeem werd aangepast waarna het het ‘transfer-

systeem’ of ‘retain-systeem’ genoemd werd. Eerstgenoemde verwees naar de ‘transferlist’, waarop 

spelers waren opgenomen die tegen betaling van een redelijke vergoeding door de nieuwe aan de oude 

club mochten overgaan. Een speler kon bij een onafhankelijke commissie van arbitrage in beroep gaan 

indien hij meende dat zijn oude club een onredelijk hoog bedrag vroeg. Het ‘retain-systeem’ verwees 

naar de ‘retentionlist’, waarop spelers stonden die niet uitwisselbaar waren. Toch  leidde het  ertoe dat 

nieuwe clubs die geïnteresseerd waren in spelers die op de retentionlist stonden het claimrecht dat de 

oude club op deze spelers had gingen afkopen, waardoor het de basis vormde voor latere 

transfersystemen die de overgang van de speler afhankelijk stelden van de (afkoopbare) toestemming 

van de oude club.71  

In 1928 voerde de KNVB overschrijvingsbepalingen in, die inhielden dat de bond een speler pas 

speelgerechtigd voor een nieuwe club kon verklaren indien er toestemming was gegeven door de oude 

club. Dit was gebaseerd op de gedachte dat een overgang naar een nieuwe club werd veroorzaakt door 

het aan een speler aangeboden materieel of financieel voordeel wat in strijd was met het 

amateurisme.72 Op grond daarvan werd  aan de oude club het claimrecht toegekend. Toen in 1954 het 

betaald voetbal door de KNVB werd ingevoerd was het oude claimrecht tevens de basis voor de 

transferregeling.73  Deze regeling kwam er op neer dat de nieuwe club een vergoeding moest betalen 

aan de oude club bij overgang van de speler. Tevens was de overgang reglementair afhankelijk van de 

toestemming van de oude club, waardoor de vergoeding gezien werd als een afkoopsom voor die 

toestemming en hierin vergelijkbaar was met het Engelse ‘retainsysteem’.74 Het transfersysteem, 

waarbij de transferregeling gekoppeld is aan de overschrijvingsregeling, en er naast de vergoeding door 

de nieuwe club ook toestemming van de oude club nodig is voordat de speler voor een nieuwe club 

                                                           
69 H.T. van Staveren, ‘Arbeidsverhoudingen in de beroeps(voetbal)sport na het Bosman-arrest’, NJB 1999 – 18, p. 
812. 
70 H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 254. 
71

 H.T. van Staveren, ‘De afschaffing van het transfersysteem in het betaald voetbal’, in: R.C.R. Siekmann & N.J.P. 
Giltay Veth (red.), De afschaffing van het transfersysteem in het betaald voetbal (de zaak-Bosman), Haarlem: De 
Vrieseborch 1996, p. 9 en H.T. van Staveren, ‘Arbeidsverhoudingen in de beroeps(voetbal)sport na het Bosman-
arrest’, NJB 1999 – 18, p.812.  
72

 H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 244. 
73

 E. Vilé, a.w. (noot 68), p. 11.  
74 H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 256. 
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speelgerechtigd kan zijn,  wordt het ‘klassieke’ of ‘eerste generatie’ transfersysteem in het betaald 

voetbal genoemd.75  

2.2   Vergoedingenstelsel 

Na verloop van tijd ontstond er zowel juridische als maatschappelijke kritiek op het klassieke 

transfersysteem;76 de overeenstemming over de financiële vergoeding tussen de oude en de nieuwe 

club vormde voor de speler een werkelijke blokkade voor het verrichten van arbeid nadat de 

arbeidsovereenkomst bij zijn oude club rechtsgeldig geëindigd was.77 In 1974 besloot de KNVB dan ook 

om het transfersysteem te vervangen door een vergoedingenstelsel.  Een vergoedingenstelsel kenmerkt 

zich door de overschrijving van de speler naar een nieuwe club niet langer afhankelijk te maken van de 

toestemming van de oude club.78 De nieuwe club is nog steeds gehouden een bedrag te betalen aan de 

oude club, maar de overschrijving is niet afhankelijk van de overeenstemming  tussen de clubs, 

waardoor de speler na het eindigen van zijn oude arbeidsovereenkomst een nieuwe 

arbeidsovereenkomst kan aangaan bij een nieuwe club en daar ook  speelgerechtigd is.79  

Er ontstond voor de oude club pas een recht op vergoeding als de speler met de nieuwe club een 

arbeidsovereenkomst had gesloten én de oude club de speler voor 15 mei van het laatste 

contractseizoen een nieuw contract had aangeboden.80 Indien de nieuwe en de oude club het niet eens 

konden worden over de vergoeding die betaald moest worden, werd de hoogte van de vergoeding 

bindend bepaald door het College van Bindend Adviseurs, waarbij de speler gedurende de procedure in 

principe speelgerechtigd was voor zijn nieuwe club.81 De vergoedingssom werd vastgesteld volgens 

richtlijnen waarin rekening gehouden werd met de leeftijd van de speler, het jaarinkomen bij zijn oude 

club, het jaarinkomen dat hij bij voortzetting van zijn oude dienstbetrekking had kunnen verdienen en 

de door zijn nieuwe club in het vooruitzicht gestelde inkomsten over maximaal drie jaar.82 

Het vergoedingenstelsel, dat slechts van toepassing was bij overgang van een speler tussen Nederlandse 

clubs, voldeed in de praktijk aan de verwachtingen en leverde relatief weinig conflicten op mede door 

de duidelijkheid van de richtlijnen. Voor de overgang naar het buitenland echter hebben altijd de 

regelingen van de UEFA en de FIFA gegolden, die voorschreven dat eerst tussen de oude en nieuwe club 

overeenstemming diende te bestaan over de vergoeding, die dan ook betaald moest zijn, alvorens een 

speler speelgerechtigd was voor zijn nieuwe club. De UEFA implementeerde in 1982 een regeling die 

                                                           
75 H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 255, S.F.H. Jellinghaus, a.w. (noot 51), p. 24 
t/m 26,  L. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 190. 
76

 Zo had bijvoorbeeld de Engelse rechter in 1964 het retainsysteem (waarop het klassieke transfersysteem leek) in 
strijd met het Engelse mededingingsrecht verklaard: Eastham vs Newcastle United Football Club Ltd. (1964) Ch. 
413. Zie daarover H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 257-258 en 278. 
77 E. Vilé, a.w. (noot 68), p. 12.  
78

 E. Vilé, a.w. (noot 68), p. 9. 
79 E. Vilé, a.w. (noot 68), p. 12-13.  L.J.M Langedijk, a.w. (noot 47), p. 190. 
80 Dit contract moest minimaal de helft van het oude jaarsalaris bevatten met een minimum van 30.000 gulden. 
Daarnaast was een speler vanaf zijn 32e jaar transfervrij. H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko 
Sports Media 2007, p. 258 
81

 E. Vilé, a.w. (noot 68), p. 13. 
82 H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 258. 
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sterk leek op het in Nederland geldende vergoedingenstelsel, inhoudende dat het de speler vrij stond 

om na afloop van zijn contract een arbeidsovereenkomst aan te gaan bij een club in een ander EG-

land.83 Indien de betrokken clubs geen transfersom overeen konden komen, werd de hoogte van de 

vergoeding vastgesteld door een arbitragecommissie van de UEFA (aan de hand van richtlijnen van 

dezelfde aard als die men in Nederland hanteerde), met dien verstande dat er (voor het laatst in 1992) 

een maximumbedrag bestond van 5 miljoen Zwitserse frank.84  

In 1994  verklaarde de FIFA een regeling met soortgelijke strekking van toepassing voor alle continenten. 

Daarin werd tevens opgenomen dat de status van de speler als contractspeler (geregistreerd bij de 

nationale bond omdat hij met zijn club een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is 

aangegaan) uitgangspunt is bij een internationale overgang, dat hij pas speelgerechtigd is voor een club 

van een andere bond indien door zijn oude bond een internationaal transfercertificaat (ITC) is afgegeven 

alsmede dat de speler slechts een contract met een nieuwe club kon sluiten indien zijn oude contract al 

was afgelopen of binnen 6 maanden zou aflopen en het contract eenzijdig wegens geldige redenen 

eenzijdig  door de speler of met wederzijds goedvinden was beëindigd.85 De vergoeding die aan de oude 

club kon worden toegekend werd in UEFA/FIFA-verband aangeduid als ‘vergoeding voor opleiding en 

training’. 

Vergoedingenstelsels in hun verschillende vormen gaven de spelers formeel gezien dan wel  meer 

vrijheid om een contract te sluiten met een nieuwe club, praktisch gezien echter bleef dezelfde blokkade 

bestaan als bij de ‘klassieke’ transferstelsels; deze was slechts verschoven van het moment van het 

geven van toestemming door de oude club naar de onderhandelingen tussen de speler en de nieuwe 

club.86 Zodoende kwam er geen arbeidsovereenkomst tot stand indien de nieuwe club de 

vergoedingssom te hoog achtte, terwijl de arbeidsovereenkomst van de speler bij zijn oude club al 

geëindigd was. De vraag die kon worden gesteld was of een systeem dat een dergelijke blokkade 

opwierp niet in strijd was met het vrije verkeer van werknemers als neergelegd in het toenmalige art. 48 

van het EEG-Verdag (thans  art. 45 VWEU). Die vraag werd beantwoord in het bekende Bosman-arrest. 

2.3 Het Bosman-arrest 87 

Jean-Marc Bosman kwam in de Belgische competitie uit voor Royal Club Liégois (RCL). Na afloop van zijn 

contract bood RCL hem op 21 april 1990 tegen sterk gereduceerde voorwaarden een nieuwe 

overeenkomst aan, die hij weigerde te tekenen. Het Belgische vergoedingenstelsel had een sterke 

gelijkenis met het oude Engelse ‘retain-systeem’ en RCL plaatste hem zodoende op de lijst van 

verplichte transfers. Na het afketsen van een overgang wilde Duinkerken uit de Franse competitie hem 

overnemen. RCL betwijfelde echter of Duinkerken financieel draagkrachtig genoeg was om de 

vergoeding in het geheel te betalen, waarop RCL de Belgische bond verzocht om geen internationaal 

                                                           
83 Dit waren de Principles of Co-operation between Clubs of different National Asscociations of the EEC-countries, 
1 september 1982. 
84 H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 259. 
85

 Art. 1 t/m 12 Regulations governing the status and transfers of players 1994.  
86

 E. Vilé, a.w. (noot 68), p. 15.  L.J.M Langedijk, a.w. (noot 47), p. 190. 
87 HvJ EG 15 december 1995, nr. C-415/93, NJ 1996, 637 (Bosman). 
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transfercertificaat (dat nodig was onder de UEFA-FIFA regeling bij internationale transfers en gold als 

bewijs dat Duinkerken aan de betalingsplicht had voldaan) aan de Franse voetbalbond af te geven. Het 

overleggen van het ITC gold als opschortende voorwaarde in zowel de overeenkomst tussen de clubs als 

die tussen Bosman en Duinkerken, waardoor de overgang gefrustreerd werd. Hierop startte Bosman een 

kort geding tegen RCL en de Belgische bond. In hoger beroep meende het Hof van Beroep te Luik dat het 

vergoedingensysteem zoals dat toen gold mogelijk in strijd was met het Europees recht en stelde 

prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. De voor deze scriptie relevante vraag betrof die of 

een stelsel waarin bij overgang van de speler de oude club aan de nieuwe club een vergoeding moet 

betalen, in strijd is met het vrije verkeer van werknemers tussen de lidstaten. 

Onder verwijzing naar de arresten Walrave en Koch en Donà, oordeelde het Hof dat betaald voetbal 

gekwalificeerd moet worden als een economische activiteit in de zin van het Verdrag, gezien het feit dat 

beroepsvoetballers hun werkzaamheden in loondienst uitoefenen of bezoldigde diensten verrichten.88 

Vervolgens overwoog het dat de transferregels een beperking op het vrije verkeer van werknemers 

opleverden (ondanks het feit dat ze ook voor binnenlandse transfers golden en derhalve niet 

discriminatoir waren),  aangezien spelers door de te betalen vergoeding belet werden hun 

werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten zelfs na beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

met de oude club.89 Daar doet niet aan af dat de transferregels van de UEFA uit 1990 (het 

vergoedingenstelsel naar Nederlands voorbeeld) bepaalden dat er geen overeenstemming over de 

vergoeding hoefde te zijn voordat de speler speelgerechtigd was. De nieuwe club bleef namelijk 

gehouden de vergoeding te betalen op straffe van sancties die zo ver konden gaan als schrapping 

wegens schulden, waardoor die club op even doeltreffende wijze belet werd een speler van een club uit 

een andere lidstaat in dienst te nemen zonder de vergoeding te betalen.90 Zodoende leverden de 

transferregels een door art. 48 EG-Verdrag in beginsel verboden belemmering op, waarna het Hof 

onderzocht of er door middel van die regels een rechtmatig, met het Verdrag verenigbaar doel werd 

nagestreefd of dat ze gerechtvaardigd konden worden door dwingende redenen van algemeen belang.91 

De conclusie luidde dat het streven naar evenwicht op het gebied van geldmiddelen en sportprestaties 

van de clubs, de zoektocht naar talent en het opleiden van jonge spelers weliswaar rechtmatige 

doelstellingen zijn, maar dat deze niet adequaat werden bereikt door middel van de transferregels.92 Het 

Hof oordeelde dat het arrest geen terugwerkende kracht had, waardoor vanaf de datum van het arrest 

de regels van het klassieke transfersysteem en het vergoedingenstelsel niet langer toegestaan waren bij 

grensoverschrijdende transfers binnen de EG.93 

2.4   Nationale gevolgen: het afkoopsysteem 

Het Bosman arrest had tot gevolg dat er na het eindigen van de arbeidsovereenkomst tussen de speler 

en zijn oude club door die laatste geen vergoeding meer mocht worden gevraagd bij de 

                                                           
88 R.o. 73. 
89 R.o. 98 t/m 100. 
90 R.o. 101. 
91

 R.o. 104. 
92

 R.o. 105 t/m 110. 
93 R.o. 145. 



22 
 

grensoverschrijdende overgang naar een nieuwe club.  Binnenlandse transfers  vielen echter niet onder 

de werking van art. 48 EG-Verdrag.94 Dit betekende dat er bij de overgang van een speler tussen 

bijvoorbeeld twee Nederlandse clubs alsnog een vergoeding overeengekomen zou kunnen worden 

tussen de oude en de nieuwe club. Daardoor zouden spelers eerder naar een grensoverschrijdende 

transfer neigen, wat ten koste zou kunnen gaan van de nationale competitie. Op basis daarvan besloot 

de KNVB om het vergoedingsysteem zoals dat gold voor binnenlandse en buitenlandse transfers per 1 

juli 1996 af te schaffen.95 

Door de afschaffing van het vergoedingenstelsel zijn de clubs op zoek gegaan naar een andere manier 

om geld te verdienen aan transfers. Dit heeft tot het huidige transfersysteem geleid, wat ook wel het 

afkoopsysteem of ‘alternatief transfersysteem’ wordt genoemd.96 Het afkoopsysteem is 

arbeidsrechtelijk ingekleed en gebaseerd op  arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In de 

(voetbal)sport werd altijd al gekozen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gezien het feit dat 

het fysiek zware arbeid betreft en de duur van een sportloopbaan op het hoogste niveau beperkt is.97 De 

contracten zijn seizoensgebonden, wat inhoudt dat ze (meestal) worden aangegaan en altijd eindigen 

wanneer de competitie eindigt.98 Daarnaast geldt  bij contracten voor bepaalde tijd dat ze in principe 

niet tussentijds opzegbaar zijn.99 Dit heeft als voordeel dat de clubs gedurende de competitie niet te 

veel veranderingen kunnen aanbrengen in hun teams en geeft hen meer zekerheid dat de spelers aan 

hen gebonden blijven zodat er aan een team gebouwd kan worden.100 Het Bosman-arrest had tot gevolg 

dat er door de club bij overgang van een speler geen vergoeding meer ontvangen kon worden indien de 

arbeidsovereenkomst tussen de speler en de club was geëindigd. Op grond van art. 7:667, eerste lid, BW 

eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege indien de overeengekomen duur 

verstreken is. Op dat moment is de speler ‘transfervrij’, waardoor  de club die een  vergoeding wil 

ontvangen bij de overgang van een speler zal  moeten voorkomen dat de overeenkomst met de speler 

van rechtswege eindigt.101 Clubs kunnen dit bewerkstelligen door langdurige arbeidsovereenkomsten 

                                                           
94 Vanzelfsprekend gold art. 48 EG evenmin bij grensoverschrijdende transfers van EG-onderdanen naar een derde 
land. Ook leek het onwaarschijnlijk dat spelers uit niet EG-landen die legaal in een Lidstaat werkzaam waren 
rechtsreeks een beroep  konden doen op de bepaling. Zie: M.G. Wezenbeek-Geuke, ‘De gevolgen van het Bosman-
arrest voor het transfersysteem’, in: R.C.R. Siekmann & N.J.P. Giltay Veth (red.), De afschaffing van het 
transfersysteem in het betaald voetbal (de zaak-Bosman), Haarlem: De Vrieseborch 1996, p. 40 en 41. 
95

 M.G. Wezenbeek Geuke, a.w. (noot 86), p. 42. Zie ook F.B.J. Grapperhaus & M. Jansen, ‘Geen reden tot 
paniekvoetbal: de gevolgen van Flexibiliteit en zekerheid voor afkoopsommen bij profsportcontracten’, 
ArbeidsRecht 1998-11, p. 10-14. 
96 Zie L.J.M Langedijk, a.w. (noot 47), p. 192 en F.B.J. Grapperhaus & M. Jansen, a.w. (noot 95), die het systeem ook 
wel aanduiden als ‘vergoedingenstelsel via de achterdeur’. S.F.H. Jellinghaus duidt een dergelijk systeem aan als de 
‘derde generatie’ van vergoedingenstelsels, a.w. (noot 51), p. 30-31.   
97 L.J.M Langedijk, a.w. (noot 47), p. 193 en S.F.H Jellinghaus, a.w. (noot 51). 
98 In paragraaf 1.2 werd al aangegeven dat de einddatum in Nederland altijd 30 juni is. Art. 6 lid 1 CAO 
Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2010-2014.  
99 Tenzij dit schriftelijk voor ieder der partijen is overeengekomen ex art. 7:667, derde lid, BW. Dat is echter, zoals 
nog zal blijken, in de voetbalwereld niet gebruikelijk. 
100 H.T. van Staveren, ‘Arbeidsverhoudingen in de beroeps(voetbal)sport na het Bosman-arrest’, NJB 1999 – 18, p. 
813. 
101

 C.A. Segaar, ‘Over twee jaar terugkomen: het nieuwe transfersysteem voor beroepsvoetballers’, ArbeidsRecht 
2001-10, p. 28.  
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voor bepaalde tijd (van 3,4 of soms wel 5 jaar) met spelers aan te gaan, en deze waar nodig tussentijds 

open te breken of te verlengen, zodat de mogelijkheid blijft bestaan dat er een vergoeding ontvangen 

wordt bij het vertrek van de speler.102 Uit paragraaf 1.2 bleek al dat in het Nederlandse betaald voetbal 

door verlenging of openbreking van het contract geen contracten voor onbepaalde tijd ontstaan omdat 

er in de CAO voor contractspelers gebruik is gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid die de ketenregeling 

biedt op grond van het vijfde lid van art. 7:668a BW.  

De vergoeding die door de oude club wordt ontvangen bij de overgang van een speler kan gezien 

worden als een afkoopsom. Deze vertegenwoordigt in het huidige systeem de marktwaarde van de 

speler in plaats van de restwaarde van het contract.103 De basis hiervoor en het afkopen van de 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd werd volgens van Staveren al gelegd in de (in paragraaf 1.1 

besproken) zaak tussen Laseroms en Sparta uit 1967 waarin de kantonrechter het verzoek tot 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst toekende tegen betaling van een vergoeding door de speler 

aan de club, die gelijk zou zijn aan de transferwaarde onder het toen vigerende transfersysteem;  

daardoor kreeg het spelerscontract een eigen marktwaarde, gerelateerd aan de marktwaarde van de 

speler.104 Uiteindelijk heeft het Bosman arrest tot gevolg gehad dat de transfervergoedingen volledig zijn 

vervangen door vergoedingen op grond van het arbeidsrecht, die tevens enorm gestegen zijn.105  

Voordat in paragraaf 2.6 zal worden ingegaan op de verschillende arbeidsrechtelijke manieren waarop 

clubs een vergoeding kunnen ontvangen bij de overgang van een speler (met name  de tussentijdse 

beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden en de tussentijdse ontbinding van het contract 

door de arbitragecommissie van de KNVB), zal eerst worden ingegaan op de internationale gevolgen die 

het Bosman-arrest met zich meebracht. 

2.5  Internationale gevolgen: aanpassing van de FIFA-RSTP  

Na Bosman toonde de Europese Commissie zich kritisch over zowel  de FIFA-regels met betrekking tot 

het transfersysteem (deze zouden nog immer in strijd zou zijn met het Europees mededingingsrecht ex. 

art. 81 lid 1 EG-Verdrag, thans art. 101 VWEU), als ook over standaardcontracten, de verplichting tot het 

instellen van nationale transfersystemen en de uitsluiting van de burgerlijke rechter.106 Op 5 maart 2001 

werd er een definitief akkoord bereikt tussen de Europese Commissie en FIFA in een document 

genaamd Principles for the amandament of FIFA rules regarding International Transfers waarin de 

volgende principes aan bod kwamen: de bescherming van minderjarigen, een opleidingsvergoeding van 

spelers onder de 23 jaar, de waarborging van contractuele stabiliteit in het voetbal, het instellen van een 

solidariteitsmechanisme, het instellen van transferperiodes en een arbitragesysteem.107 Uiteindelijk zijn 

                                                           
102 L.J.M. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 193 
103 C.A. Segaar, a.w. (noot 101), p. 28. 
104

 H.T. van Staveren, a.w. (noot 100), p. 813 
105 H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 275. 
106 Zie hierover o.a.: H.T. van Staveren, Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2007, p. 281-283, H.T. van 
Staveren en M. Boetekees, ‘Voetbaltransfers onder vuur van de Europese Commissie en FIFA?’, Ars Aequi (2001), 
p. 224 e.v., C.A. Segaar, a.w. (noot 101), p. 28 e.v., S.F.H Jellinghaus, a.w. (noot 51) en F. Hendrickx, ‘De zaak 
Bernard en de geldigheid van de opleidingsvergoedingen in de sport’, TvSR 2011-4.  
107 F. Hendrickx, a.w. (noot 106), p. 123. 
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deze principes neergelegd in verschillende artikelen van de  FIFA Regulations on the Status and Transfer 

of Players (FIFA-RSTP) van 5 juli 2001. In de paragrafen 1.4 t/m 1.5 kwamen de opleidingsvergoeding, de 

solidariteitsbijdrage, de transferperiodes en het arbitragesysteem als onderdeel van de FIFA-RSTP al aan 

de orde. Hier zal uitvoerig worden ingegaan op de bepalingen die zien op waarborging van de 

contractuele stabiliteit.  

2.5.1 Contractuele stabiliteit 

Hoofdstuk IV (de artikelen 13 tot en met 18) van de FIFA-RSTP ziet op de waarborging van de 

contractuele stabiliteit tussen spelers en clubs. Het vormt de kern voor het huidige afkoopsysteem en is 

gebaseerd op de vergoeding die verschuldigd is bij het voortijdig beëindigen van het contract voor 

bepaalde tijd, in plaats van het (na Bosman afgeschafte) systeem waarbij er na afloop van het contract 

een transfervergoeding moest worden betaald. Het gaat hierbij om de overgang of transfer van de 

speler naar een club van een andere nationale bond (internationale overgang). 

Art. 13 FIFA-RSTP bepaalt dat een contract tussen een speler en een club slechts beëindigd kan worden 

door het verstrijken van de overeengekomen periode of met wederzijds goedvinden. De gedachte 

achter deze hoofdregel , ook wel het ‘pacta sunt servanda’- beginsel genoemd,  is dat de verplichtingen 

die over en weer uit het contract voortvloeien dienen te worden nagekomen.  108 Op deze hoofdregel 

maken artikel 14 en 15 FIFA-RSTP twee uitzonderingen: 109  

Art. 14 FIFA-RSTP bepaalt dat een contract eenzijdig beëindigd kan worden door één der partijen, 

zonder consequenties (bestaande uit het betalen van een schadevergoeding of de oplegging van 

sportieve sancties), indien er sprake is van een just cause. Als voorbeelden voor een just cause kunnen 

gelden: een club die het contract met de speler wenst op te zeggen omdat deze langdurig niet is komen 

trainen (zonder vermelding van ziekte of blessures) of een speler die het contract met de club wenst op 

te zeggen omdat hij al langer dan drie maanden geen salaris heeft ontvangen.  

Art. 15 FIFA-RSTP  bepaalt dat een ‘gearriveerde’ speler die gedurende het seizoen in minder dan tien 

procent van de officiële wedstrijden van zijn club is uitgekomen zijn contract eenzijdig mag beëindigen 

op grond van een sporting just cause. De DRC bepaalt per geval of er sprake is van een  sporting just 

cause. Het verschil met de just cause is dat in dit geval wel een schadevergoeding opgelegd kan worden. 

Daarnaast is van belang dat een speler zich slechts op deze grond kan beroepen indien hij het contract 

binnen 15 dagen na de laatst gespeelde officiële wedstrijd van de club in het seizoen opzegt.    

Art 17, eerste lid, FIFA-RSTP bepaalt dat de partij die het contract eenzijdig beëindigt zonder een van de 

hierboven genoemde rechtvaardigingsgronden (contractbreuk), in elk geval gehouden is een 

schadevergoeding te betalen. Bij de berekening van de schadevergoeding wordt er door de DRC (en in 

hoger beroep bij het CAS) rekening gehouden met drie criteria, bestaande uit: 

                                                           
108 Zie bijv.: J. de Preter & S. de Jongh, “Pacta sunt servanda’, ook in de internationale voetbalsport’, TvSR 2009 – 3, 
p. 102-103 en S.F.H Jellinghaus & M. Olfers, a.w. (noot 29), p. 46 – 47. 
109 Zie over deze uitzonderingen: F. de Weger, ‘De ‘(sporting) just cause’ in het internationale betaald voetbal’, 
Tijdschrift voor Sport en Recht 2010 – 3.  
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- Het nationale recht van het betrokken land; 

 

- De ‘specificiteit’ van sport; 

 

- ‘Objectieve criteria’  onder andere bestaande uit: het huidige en het toekomstige salaris van de 

speler, de resterende duur van het contract met een maximum van 5 jaar, de vergoedingen en 

kosten die de voormalige club betaald of ontvangen heeft (afgeschreven over de looptijd van 

het contract) en of de opzegging binnen de protected period valt.110  

Daarnaast bepaalt het derde lid van art. 17 FIFA-RSTP dat er naast een schadevergoeding ook sportieve 

sancties opgelegd kunnen worden aan een speler die zijn contract opzegt (contractbreuk pleegt) 

gedurende de protected period. De sportieve sanctie kan bestaan uit een verbod voor de speler om in 

officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club uit te komen gedurende vier maanden en in ernstige gevallen 

voor zes maanden. Na de protected period kan de sportieve sanctie niet worden opgelegd, maar kunnen 

andere bestraffende maatregelen worden genomen indien het contract niet binnen 15 dagen na de 

laatst gespeelde officiële wedstrijd van het seizoen is opgezegd.    

De criteria uit artikel 17 met betrekking tot de schadevergoeding bij contractbreuk kunnen leiden tot 

verschillende interpretaties zoals is gebleken uit de zaken Webster111,  Matuzalem112 en Morgan de 

Sanctis113 die door het CAS zijn beslecht.   

In de Webster zaak besloot Andrew Webster om zijn contract met de Schotse club Hearts of Midlothian 

(Hearts), na de protected period en zonder opgave van een specifieke reden, op te zeggen op grond van 

art. 17 FIFA-RSTP, waarna hij zich verbond aan het Engelse Wigan Athletic. Hearts verzocht vervolgens 

de DRC om Webster en Wigan Athletic te veroordelen tot het betalen van een vergoeding van ongeveer 

£ 5.000.000. De DRC komt tot het aanmerkelijk lagere bedrag van £ 625.000.  In hoger beroep stelde het 

CAS de hoogte van de vergoeding echter vast op (slechts) £ 150.000.   

Met betrekking tot de te betalen vergoeding stelt het CAS dat de kosten die Hearts gemaakt heeft voor 

het opleiden van de speler niet meewegen aangezien art. 17 FIFA-RSTP daar niet direct op ziet. 

Daarnaast wordt er bepaald dat een contractueel beding dat de hoogte van de vergoeding bij eenzijdige 

beëindiging bepaalt, voorrang heeft boven het vaststellen van de hoogte van de vergoeding op grond 

van de criteria van art. 17 FIFA-RSTP. Van een dergelijk beding is in deze zaak geen sprake. Bij de 

berekening van de schadevergoeding gaat het CAS vervolgens voornamelijk uit van de restwaarde van 

het contract; het bedrag aan salaris over de periode dat het contract nog zou hebben geduurd vanaf het 

moment van opzegging. De criteria uit art. 17 FIFA-RSTP zijn namelijk zodanig ruim dat per geval moet 

worden beoordeeld of ze geschikt zijn om toepassing te vinden.  De geschatte waarde van de speler op 

                                                           
110

 De protected period is door de FIFA in 2001 ingevoerd en houd in dat er gedurende deze periode in beginsel 
geen eenzijdige beëindiging van het contract kan plaatsvinden. Voor het 28e levensjaar van de speler bedraagt 
deze periode drie jaar of drie seizoenen (welke het eerst voorkomt) vanaf de aanvang van het contract. Na het 28

e
 

levensjaar van de speler bedraagt deze twee jaar (of twee seizoenen). 
111 CAS 2007/A/1298, 1299 & 1300 (Webster). 
112

 CAS 2008/A/1519 & 152 (Matuzalem). 
113 CAS 2010/A/2145, 2146 & 2147 (Morgan de Sanctis) 
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de transfermarkt (wat het grootste gedeelte betrof van de claim van Hearts) komt niet in aanmerking bij 

de berekening voor de vergoeding aangezien deze niet contractueel is overeengekomen, deze voor de 

speler bestraffend en voor de club verrijkend kan werken. Ook de kosten die Hearts heeft gemaakt voor 

het aantrekken van de speler komen niet in aanmerking voor vergoeding omdat deze zijn afgeschreven 

over de looptijd van het eerste contract (er was inmiddels sprake van een verlengde overeenkomst 

tussen Webster en Hearts).  

De restwaarde van het contract blijkt in dit geval het enige relevante criterium voor berekening van de 

vergoeding bij eenzijdige contractbreuk door de speler.  In het licht van de vergoedingen die doorgaans 

bij transfers in het voetbal worden betaald, kan de restwaarde van het contract als een relatief laag 

bedrag worden bestempeld.  De zaak zorgde dan ook voor een hoop consternatie in de voetbalwereld.  

Spelersvakbonden waren verheugd en meenden dat dit de volgende stap was in de verbetering van de 

positie van de speler na het Bosman arrest terwijl clubs vreesden dat er een grote inkomstenpost 

verloren zou gaan, in die zien dat er een veel lagere vergoeding ontvangen wordt indien de speler 

contractbreuk pleegt en een internationale transfer maakt na de protected period.  Uiteindelijk bleken 

de verhoudingen toch niet heel veel te veranderen.  

Ook in de zaak Matuzalem ging het namelijk om een opzegging door de speler zonder opgave van een 

specifieke reden nadat de protected period was verstreken.114 De Braziliaanse speler Matuzalem 

beëindigde het contract eenzijdig met de club Shakthar Donetsk (Donetsk) op grond van artikel 17 FIFA-

RSTP en ging daarna spelen bij Real Zaragoza. Na een jaar verhuurde Real Zaragoza de speler weer voor 

drie jaar aan Lazio Spa. Donetsk verzocht de DRC vervolgens een vergoeding toe te kennen van € 

25.000.000 omdat in het contract de volgende (transfer-) clausule was opgenomen: 

 “In the Case the club receives a transfer offer in amount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above, the Club 
undertakes to arrange the transfer within the agreed period.”  

De DRC en in hoger beroep ook het CAS bepalen echter dat deze clausule niet expliciet ziet op de 

vergoeding die betaald moet worden bij eenzijdige beëindig van het contract, maar op de situatie dat 

door Donetsk medewerking wordt verleend aan een beëindiging met wederzijds goedvinden, indien een 

andere club bereid is om het gestelde bedrag (of een bedrag hoger dan dat) te betalen voor de 

overschrijving van de speler. Zodoende is er geen sprake van een contractueel beding dat de hoogte van 

de vergoeding bepaalt en berekent het CAS de vergoeding op grond van de criteria van art. 17 FIFA-

RSTP.    

In de zaak Matuzalem kiest het CAS met betrekking tot de berekening van de hoogte van de vergoeding 

voor een andere methode dan in de Webster, waarbij het panel niet alleen rekening houdt met de 

restwaarde van het contract, maar het ook de overige criteria van art. 17 FIFA-RSTP meeweegt. Daarbij 

gaat men uit van het principe van ‘positive interest’; de benadeelde partij moet door middel van de 

vergoeding zo veel mogelijk in de positie worden gebracht die deze zou hebben gehad bij nakoming van 

het contract. Om dit te kunnen bepalen wordt de waarde van de diensten van de speler berekend over 

                                                           
114 Zie over het verloop van deze zaak en de berekening van de hoogte van de vergoeding door het CAS ook: M. 
Boetekees, ‘De zaak Matuzalem (Cas 19 mei 2009)’, Tijdschrift voor Sport & Recht 2010 – 1.  
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de periode dat Donetsk niet meer over de speler heeft kunnen beschikken. Het gaat dan om de 

vergoeding  die door Lazio Spa aan Real Zaragoza (bij verhuur van de speler) is betaald  met daarbij 

opgeteld het gemiddelde jaarsalaris dat door deze clubs aan de speler is betaald over de periode dat het 

contract met Donetsk nog geduurd zou hebben. Vervolgens wordt op dat bedrag de restwaarde van het 

contract met Donetsk (het salaris wat de speler bij die club nog verdiend zou hebben) in mindering 

gebracht. Verder stelt het CAS dat in het algemeen de kosten die de vorige club (in dit geval Donetsk) 

heeft gemaakt met betrekking tot de spelersmakelaar alsook voor het aantrekken van een vervangende 

speler mee kunnen wegen in de berekening, al heeft Donetsk die in deze zaak niet kunnen aantonen. 

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de specificiteit van sport, inhoudende de status en 

het gedrag van de speler ten opzichte van Donetsk, waardoor er in dit geval een extra vergoeding moet 

worden betaald omdat de speler aanvoerder van het team was en het team verliet net voordat het in de 

Champions League zou uitkomen. Het totale bedrag wat door Matuzalem en Real Zaragoza (die beiden 

hoofdelijk aansprakelijk werden gesteld) moest worden betaald bedroeg uiteindelijk zo’n € 12.000.000.  

Ten slotte ging het in de zaak Morgan de Sanctis om een speler (goalkeeper) die de leeftijd van 28 was 

gepasseerd en zijn contract met de Italiaanse club Udinese binnen 15 dagen na de laatste wedstrijd van 

het seizoen 2006/2007 (zonder opgaaf van redenen en na de protected period) eenzijdig beëindigde 

onder verwijzing naar art. 17 FIFA-RSTP.  Kort daarna tekent hij een contract voor de duur van 4 jaar bij 

de Spaanse club Sevilla. Namens Sevilla vraagt de Spaanse bond een ITC, welke in eerste instantie wordt 

geweigerd door de Italiaanse bond, waarna de FIFA het ITC alsnog afgeeft onder voorwaarde dat 

Udinese een vergoeding kan claimen. Udinese legt de claim voor aan de DRC, welke een bedrag toewijst 

van ongeveer € 4.000.000, te betalen door de Sevilla of de speler. Alle partijen gaan vervolgens in hoger 

beroep bij het CAS. Met betrekking tot de hoogte van de vergoeding stelt het CAS dat onder andere in 

de zaken Webster en Matuzalem verschillende methoden van berekening zijn gebruikt op basis van de 

criteria van art. 17 FIFA-RSTP, omdat het van de zaak afhangt welk gewicht moet worden toegekend aan 

welk criterium. Toch erkent het als belangrijkste punt het principe van de ‘positive interest’ uit 

Matuzalem, waardoor de benadeelde partij moet door middel van de vergoeding zo veel mogelijk in de 

positie worden gebracht die deze zou hebben gehad bij nakoming van het contract. In dit geval berekent 

het CAS de vervangingskosten die Udinese heeft gemaakt. Deze bestaan uit het salaris en de 

transfersom van een keeper die Udinese (na verhuur aan Rimini)ter vervanging terug had gekocht en het 

salaris van een andere keeper die werd aangetrokken. Het CAS maakt duidelijk waarom het hier niet  

uitgaat van de geschatte waarde van de diensten van de speler, over de periode dat Udinese niet meer 

over de diensten van de speler kon beschikken:  

“Here, the Panel was not put in a position by Udinese where it could safely value the services of the Player. In the 

absence of any concrete ecidence with respect to the value of the Player, the Panel cannot apply exactly the same 

calculation as in Matuzalem and shall use a different calculation method to determine the approptiate 

compensation, the one which would be the closest tot the amount that Udinese would have got or saved if there 

had been no brach by the Player. By using the value of the replacement costs only rather than the estimated value 

of the Player, the Panel does not seek to depart from the Matuzalem jurisprudence but wishes to emphasize that 

there is not just one and only calculation method and that each case must be assesed in the light of the elements 

and evidence available to each CAS panel. ” 
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Vervolgens wordt de restwaarde van het oude contract (salaris en bonussen) afgetrokken van de 

vervangingskosten die Udinese heeft gemaakt. Ten slotte wordt daarbij opgeteld een bedrag 

betreffende de specificiteit van sport. Dit wordt door het CAS gezien als een corrigerende factor 

waardoor andere objectieve elementen, die niet onder de overige criteria van art. 17 FIFA-RSTP vallen, 

alsnog meegewogen kunnen worden. Het maximale bedrag wat kan worden toegekend bedraagt zes 

maanden salaris onder het oude contract. Dat bedrag wordt in deze zaak toegekend. Uiteindelijk komt 

het CAS tot een bedrag  van ongeveer € 2.300.000, dat betaald moet worden door Sevilla en de Speler. 

Door de gehanteerde berekeningswijze is dit bedrag (relatief) een stuk lager dan het bedrag in 

Matuzalem. Gezien het citaat hierboven echter, blijft de methode van berekening in Metuzalem 

(afhankelijk van de omstandigheden van het geval en het beschikbare bewijs) leidend. 

De manier waarop de vergoeding bij contractbreuk door het CAS werd berekend in de zaken Matuzalem 

en Morgan de Sanctis leidt tot een beduidend hoger bedrag dan wanneer wordt uitgegaan van de 

restwaarde van het contract zoals in de zaak Webster. Hierdoor werd het voor spelers een stuk minder 

aantrekkelijk om contractbreuk te plegen om een internationale transfer te kunnen bewerkstelligen na 

de protected period, laat staan gedurende deze periode.  Duidelijk is dat het CAS onvoorspelbaar kan 

zijn, in die zin dat de jurisprudentie met betrekking tot art. 17 FIFA-RSTP erg casuïstisch is en van geval 

tot geval kan verschillen. Voor de clubs betekende de zaak  Matuzalem en Morgan de Sanctis dat men 

(in ieder geval voorlopig) niet hoefde te vrezen voor grote veranderingen in het transfersysteem bij de 

internationale overgang van een speler. Vanuit het perspectief van de spelers kan worden gesteld dat de 

zaken nadelig hebben uitgepakt in vergelijking met Webster. Ook na de protected period blijft het 

eenzijdig beëindigen van het contract door de speler voorafgaand aan een internationale overgang een 

groot financieel risico voor de (nieuwe club van de) speler, aangezien het niet zeker is dat de vergoeding 

die hiertegenover staat gelijk is aan de restwaarde van het contract. Tevens tonen de uitspraken aan dat 

het voor clubs van belang kan zijn om een contractueel beding op te nemen dat ziet op de vergoeding 

die betaald moet worden bij eenzijdige beëindiging van het contract door de speler (contractbreuk), om 

meer financiële zekerheid te verkrijgen bij het vertrek van een speler naar het buitenland na de 

protected period.   

2.6  Tussentijdse beëindiging van het spelerscontract in Nederland 

In de vorige paragrafen stonden de FIFA-RSTP, die zien op transfers van spelers met een  internationale 

dimensie, centraal. Om tot een beantwoording van de deelvraag van dit hoofdstuk te komen wordt er 

hier nader ingegaan op hoe het transfersysteem in Nederland juridisch is vormgegeven. Het huidige 

transfersysteem in Nederland is gebaseerd op een aantal arbeidsrechtelijke mogelijkheden waarop clubs 

een vergoeding kunnen overhouden aan het vertrek van een speler.115  

Allereerst bestaat er de mogelijkheid tot de tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 

wederzijds goedvinden. Hieraan kan de voorwaarde worden verbonden dat er een ‘afkoopsom’ betaald 

wordt door de nieuwe club. Daartoe kan er een clausule in het contract worden opgenomen, waarin er 

voorwaarden, zoals een afkoopsom, worden verbonden aan de beëindiging met wederzijds 

                                                           
115 Gebaseerd op L.J.M. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 195-199. 
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goedvinden.116 In de vorige paragraaf zagen we al een voorbeeld van zo’n clausule waarin werd bepaald 

dat de club Donetsk  medewerking zal verlenen aan de beëindiging indien een andere club bereid is om 

een bedrag van € 25.000.000 of meer te betalen voor de overgang van de speler. Tevens kunnen er 

andere voorwaarden aan de medewerking met wederzijds goedvinden worden verbonden. Langedijk 

geeft als voorbeeld de volgende clausule die afkomstig is uit de arbeidsovereenkomst tussen Georgios 

Samaras en Heerenveen: 117  

“In case of any interest from another club in a transfer of  the Employee the Employer will stipulate a fair transfer 

sum from the interested club. When fixing the transfer sum the Employer will take into account which amounts 

generally are being paid on the transfer market for players with similar capacities and also that the Employee is 

entitled to receive 20 percent share in the transfer sum (…) The Employee declares that he will not ask for a transfer 

before the end of the season 2004/2005.”118  

Speler en club komen een dergelijk beding, waarbij de speler tevens een percentage van de vergoeding 

ontvangt, overeen omdat dit meer zekerheid biedt op de realisering van de waarde van het contract 

(lees: het ontvangen van een vergoeding door club en speler) dan de ontbinding bij de 

arbitragecommissie van de KNVB.119  Er is sprake van een ‘gelimiteerde transfersom’ wanneer speler en 

club een minimum bedrag overeen komen waarbij de club medewerking zal verlenen aan de 

beëindiging. De hoogte van het bedrag kan moeilijk te bepalen zijn. De speler zal  een laag bedrag 

prefereren  zodat hij gemakkelijk een overgang kan maken naar een andere club, terwijl de club juist een 

hoog bedrag prefereert om de waardevermeerdering van de speler ook daadwerkelijk te kunnen 

kapitaliseren. Uiteindelijk komt het neer op de onderhandelingen tussen de speler en club voordat het 

contract wordt gesloten, waarbij de speler meer financiële compensatie zal eisen in de vorm van een 

percentage van de transfersom of meer salaris al naargelang een transferclausule meer in het voordeel 

van de club is en vice versa. Wanneer er geen gelimiteerde transfersom is overeengekomen (zoals in de 

clausule hierboven) wordt er tussen de clubs onderhandeld over de hoogte van de vergoeding op het 

moment dat een andere club geïnteresseerd is naar de diensten van de speler en die betreffende speler 

ook wenst te vertrekken.  

Ten tweede kan zich de situatie voordoen dat de speler een financieel aantrekkelijke(re) aanbieding 

krijgt van een andere club (die sportief gezien beter is of uitkomt op een hoger niveau) en de huidige 

club van de speler niet wil meewerken aan de overgang. In zo’n geval kan de speler de 

arbitragecommissie van de KNVB verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.120 De KNVB-

                                                           
116

 In de praktijk wordt er bij een transfer van een speler vaak gesproken over een transfersom (teruggaand op het 
‘klassieke’ transfersysteem) terwijl er juridisch sprake is van een afkoopsom als voorwaarde dat de club 
medewerking verleend aan de beëindiging met wederzijds goedvinden of, zoals hierna nog zal worden besproken,  
een ontbindingsvergoeding door de arbitragecommissie van de KNVB vastgesteld bij de tussentijdse ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst. 
117 L.J.M. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 196. 
118 Zie Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2006, nr. 1100, TvA 2007/38. 
119 H.T. van Staveren, a.w. (noot 100), p. 813. 
120

 Zie hierover o.a. H.T. van Staveren en M. Boetekees, a.w. (noot. 106), p. 232-233 , H.W.P. van Hout, a.w. (noot 
29), p. 4, Y. van Gemerden & M. Hoogenveen, ‘Over tussentijdse beëindiging van het spelerscontract van 
profvoetballers’ TvSR 2011- 4, p. 135-138 en S.F.H Jellinghaus & M. Olfers, a.w. (noot 29), p. 42-44.  
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Reglementen zwijgen met betrekking tot de ontbindingsprocedure. Zoals in paragraaf 1.5 besproken, 

past de arbitragecommissie de KNVB-Reglementen op grond van art. 71 KNVB-Arbitragereglement  toe 

‘met inachtneming van het bepaalde in de wet’, zodat de ontbinding als geregeld in art. 7:685 BW van 

toepassing is.121 Het verzoek wordt dan (in de meeste gevallen) ingevuld door te stellen dat er sprake is 

van veranderingen in de omstandigheden die een gewichtige reden opleveren (art. 7:685, tweede lid,  

BW). De door de club te ontvangen vergoeding wordt door arbitragecommissie toegekend indien haar 

dat ‘met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt’ (art. 7:685, achtste lid, BW). De 

vergoeding wordt, net als de vergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden, in de praktijk 

betaald door de club waarnaar de speler de overgang wenst te maken. 

Het uitgangspunt van de arbitragecommissie komt overeen met de FIFA-RSTP; er geldt in beginsel dat 

gemaakte afspraken tussen de speler en de club nagekomen dienen te worden (pacta sunt servanda) en 

dat derhalve de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts onder zeer bijzondere omstandigheden 

tussentijds beëindigt kan worden.  Deze bijzondere omstandigheden bestaan slechts indien er zowel een 

aanmerkelijke financiële als sportieve verbetering voor de speler in het vooruitzicht is gesteld en/of er 

een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan tussen de speler en zijn huidige club.122 Tevens wordt door de 

arbitragecommissie in de beoordeling meegenomen of partijen afspraken hebben gemaakt over de 

(on)mogelijkheid van een tussentijdse beëindiging, de lengte van de tussen partijen gesloten 

arbeidsovereenkomst, de tijd die de overeenkomst al heeft voortgeduurd (waarbij er reflexwerking 

wordt toegekend aan de protected period zoals neergelegd in de FIFA-RSTP)123, de leeftijd van de 

contractspeler, of de overeenkomst recent is gesloten of verlengd en ten slotte het tijdstip waarop en 

met ingang waarvan de ontbinding wordt verlangd.124  

Indien de arbitragecommissie de arbeidsovereenkomst ontbindt, kan zij zoals gezegd, op grond van het 

achtste lid van art. 7:685, ex aequo et bono een ontbindingsvergoeding vaststellen, waarbij zij onder 

andere rekening kan houden met het huidige en toekomstige salaris van de speler, de nog resterende 

contractsduur, de tijd dat de speler voor de club is uitgekomen, de bijdrage die de club geleverd heeft 

aan de ontwikkeling van de speler, het  belang dat de speler voor de club heeft, het tijdstip van de 

ontbinding en de mogelijkheid voor de club om tijdig een vervanger voor de speler aan te trekken.125 Zo 

bezien vertonen de criteria gelijkenis met de criteria uit art. 17 FIFA-RSTP voor het berekenen van de 

                                                           
121

 Zie L.J.M. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 196. 
122 Zie Arbitragecommissie KNVB 30 juni 1998, nr. 702, JAR 1998/171 (Gebroeders de Boer/Ajax), waarin tevens 
(ten nadele van de speler) door de arbitragecommissie in de beoordeling werd meegenomen dat bekend is bij de 
speler dat er  op het moment van tekenen bij de huidige club interesse is van financieel en sportief sterkere 
(buitenlandse) clubs. Zie ook Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2006, nr 1100, TvA 2007,38 (Samaras/ 
Heerenveen), waarin de arbitragecommissie de overgang van de Nederlandse competitie naar de Engelse 
competitie niet per se als een aanmerkelijke sportieve verbetering ziet.  
123

 Zie paragraaf 2.5.4. 
124 Zie Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr 1164 (Suárez/Groningen), waarin de arbitragecommissie op 
grond van de bovenstaande beoordeling tot de conclusie kwam dat zelfs een  financiële en sportieve verbetering 
er niet toe hoeft te leiden dat de arbeids- overeenkomst ontbonden moet worden; Arbitragecommissie KNVB 8 
augustus 2007, nr 165, JIN 2008/525, m.nt. Van Geel (Bakens/RKC) en Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, 
nr. 1302 (Dost/SC Heerenveen). 
125 H.W.P. van Hout, a.w. (noot 29) 
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vergoeding bij contractbreuk (zie vorige paragraaf). De vergoeding die door de Arbitragecommissie op 

deze manier wordt vastgesteld, kan dan ook erg hoog uitvallen.126  

Dan rest er nog een derde mogelijkheid waarop een club een vergoeding kan overhouden aan het 

vertrek van een speler, waarbij het gaat om een situatie die zich in het Nederlandse betaald voetbal 

(nog) niet heeft voorgedaan.127 Deze mogelijkheid komt overeen met de situaties uit de zaken Webster, 

Matuzalem en Morgan de Sanctis.  Het gaat dan om een geval  waarbij de speler zijn 

arbeidsovereenkomst, waarin (zoals gebruikelijk) geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, toch 

opzegt en voor een andere club gaat spelen. Artikel 7:667, derde lid, BW bepaalt dat de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts tussentijds kan worden opgezegd indien dit voor beide 

partijen schriftelijk is overeengekomen. Het woordje kan lijkt daarbij te suggereren dat er niet 

rechtsgeldig tussentijds opgezegd kan worden zonder opzegbeding.128 In de literatuur en (bepaalde) 

rechtspraak wordt er vanuit gegaan dat de tussentijdse opzegging bij gebreke van een tussentijds 

opzegbeding toch het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.129 De opzegging wordt dan 

gezien als onregelmatig op grond van art. 7:677 lid 2 BW. Op grond van het vierde lid van dat artikel kan 

de wederpartij (in ons voorbeeld de club) jegens de schadeplichtige (de speler) een gefixeerde of 

volledige schadevergoeding vorderen die in artikel 7:680 BW worden genoemd.  De gefixeerde 

schadevergoeding is gelijk aan de resterende loonkosten die zouden zijn gemaakt tot aan het einde van 

de overeenkomst ofwel de restwaarde van het contract. Bij een volledige schadevergoeding gaat het op 

grond van art. 6:95 BW om vermogensschade en ander nadeel, waarbij de vermogensschade zowel het 

geleden verlies als de gederfde winst omvat (art. 6:96, eerste lid, BW). Jellinghaus en Olfers stellen dat 

door de keuze die de club hierin kan maken, het plegen van contractbreuk voor de speler een te onzeker 

financieel gevolg heeft, waardoor er tot op heden door spelers geen gebruik van deze mogelijkheid is 

gemaakt.130 De schadeposten zullen echter wel door de club bewezen moeten worden. Langedijk geeft 

aan dat  het maar de vraag is of een club de ‘transfersom’ of ‘afkoopsom’ (die zou zijn ontvangen bij 

beëindiging met wederzijds goedvinden) als gederfde winst kan opvoeren, aangezien deze wordt 

bepaald in een ‘vrije onderhandelingssituatie van loven en bieden’131. Daardoor zou het voor de speler, 

wanneer de club in zijn ogen een te hoog bedrag verlangt, wellicht toch het proberen waard kunnen zijn 

om via deze weg zijn contract te beëindigen en een transfer te bewerkstelligen tegen een (relatief) 

lagere vergoeding die dan door de Arbitragecommissie van de KNVB zou moeten worden vastgesteld. 

Tot nog toe is het daar in het Nederlandse betaald voetbal echter  niet van gekomen.  

                                                           
126 Zie hierover S.F.H Jellinghaus & M. Olfers, a.w. (noot 29), p. 43-44. Zo betrof de vergoeding die door de 
arbitragecommissie in de zaak Bakens/RKC werd vastgesteld méér dan twee jaarsalarissen terwijl de overeenkomst 
van Bakens nog maar een looptijd van een jaar had. 
127 Zie L.J.M. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 198-199. 
128 Y. van Gemerden & M. Hoogenveen, a.w. (noot 120), p. 134. 
129 Zie L.J.M. Langedijk, a.w. (noot 47), p. 198, die voor vaste rechtspraak van voor de Wet flexibiliteit en zekerheid 
verwijst naar HR 19 februari 1988, NJ 1988, 468 (Muyres/Dekker) en HR 4 september 1998, JAR 1998/200 (Van der 
Burgt/Thans) en voor literatuur o.a. naar: H.L. Bakels, I.P. Asscher-Vonk & W.H.A.C.M. Bouwens (bew.), a.w. (noot 
10), p. 178-197 en C.J. Loonstra & W. A. Zondag, a.w. (noot 10), p. 108. Y. van Gemerden & M. Hoogenveen, a.w. 
(noot 120), p. 134, stellen slechts dat deze opvatting geldt in de literatuur en (lagere) rechtspraak.   
130

 S.F.H Jellinghaus & M. Olfers, a.w. (noot 29), p. 42-43. 
131

 Deze overweging komt uit Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr 1165, JIN 2008/525 m.nt. Van Geel 
(Bakens/RKC), ov. 26. 
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In het verlengde daarvan ligt  dat clubs kunnen aandringen op de opname van een contractueel beding 

dat specifiek ziet op de te betalen vergoeding bij het plegen van contractbreuk door de speler. Het 

belang wat de club daarbij heeft, bleek uit de zaken Webster en Matuzalem. Boetekees schrijft dat de 

FBO reeds na de Webster uitspraak aan de clubs in Nederland heeft geadviseerd om in de 

arbeidsovereenkomst goed te onderscheiden tussen clausules die zien op de vergoeding bij beëindiging 

met wederzijds goedvinden en clausules die betrekking hebben op de vergoeding bij contractbreuk.132 

Of  laatstgenoemde clausules ook veelvuldig in de spelerscontracten opgenomen zijn, is maar de vraag. 

Door de hierboven beschreven onzekere situatie  voor de speler bij het plegen van contractbreuk is het 

nog niet voorgekomen dat een speler zijn contract op deze manier heeft beëindigd en hebben clubs niet 

heel veel aanleiding gezien om zich tegen dit risico in te dekken. Daarbij komt dat het voor de speler,  

gezien de zware sancties die door de DRC op grond van art. 17, derde en vierde lid, FIFA-RSTP kunnen 

worden opgelegd, niet aantrekkelijk is contractbreuk te plegen om (vanuit Nederland) een 

internationale transfer te bewerkstelligen gedurende de protected period. Ook na de protected period is 

dit voor de speler na de zaken Matuzalem en Morgan de Sanctis (in vergelijking met de zaak Webster) 

een stuk minder aantrekkelijk. Daarnaast kan het (evenals het geval is bij de eerder besproken 

transferclausules)  in het voordeel zijn van de speler om niet (of slechts tegen een hoger salaris of 

andere voorwaarden) in te stemmen met een clausule die een vergoeding verbindt aan het plegen van 

contractbreuk, aangezien dit een vertrek bij de oude club van de speler kan beperken. Door al deze 

omstandigheden zijn dergelijke clausules (in tegenstelling tot transferclausules) in Nederland tot nog toe 

niet vaak onderwerp van onderhandeling geweest tussen speler en club.    

2.7 Samenvatting 

De deelvraag in dit hoofdstuk luidde: Hoe is het huidige transfersysteem ontstaan en in Nederland 

juridisch vormgegeven? Met betrekking tot het eerste gedeelte van die vraag is gebleken dat er vanaf 

1954 tot 1974 een ‘klassiek’ transfersysteem gold, waarbij de overgang van de speler naar zijn nieuwe 

club afhankelijk was van de (afkoopbare) toestemming van de oude club. Daarna volgde er een 

vergoedingenstelsel, waarbij de overgang juridisch werd losgekoppeld van de toestemming van de oude 

club, maar de vergoeding die ook na afloop van het contract door de nieuwe club betaald moest 

worden, nog steeds een praktische belemmering bleek. Na het Bosman-arrest kwam er een einde aan 

deze situatie en ontstond het huidige afkoopsysteem, waarbij de speler na afloop van zijn contract 

transfervrij is. Dit had tot gevolg dat de salarissen van de spelers en de bedragen die worden betaald bij 

transfers enorm zijn gestegen. Internationaal vormen de artikelen uit de FIFA-RSTP die zien op de 

waarborging van de contractuele stabiliteit de kern van dit systeem. Uitgangspunt daarbij is dat het 

contract niet tussentijds kan worden opgezegd en slechts kan eindigen na afloop van de termijn of met 

wederzijds goedvinden. Indien het contract toch tussentijds wordt opgezegd voorafgaand aan een 

internationale transfer  is de partij die de contractbreuk pleegt op grond van art. 17 FIFA-RSTP (ook na 

de protected period) gehouden een schadevergoeding te betalen. Door het Webster-arrest leek het 

erop dat deze vergoeding ‘slechts’ zou bestaan uit de restwaarde van het contract, maar na Matuzalem 

en Morgan de Sanctis bleek dat deze vergoeding toch veel hoger uit kon vallen, waardoor het 

internationale transfersysteem intact bleef.    

                                                           
132 M. Boetekees, a.w. (noot 114), p. 11. 



33 
 

In het huidige systeem proberen clubs in Nederland een (hoge) arbeidsrechtelijke vergoeding te 

ontvangen bij  de overgang van een speler door de tussentijdse beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  Dit kan voornamelijk door de beëindiging met wederzijds 

goedvinden, onder voorwaarde dat er door (de nieuwe club van) de speler een vergoeding wordt 

betaald. Daarnaast kan de speler, indien deze zich zowel sportief als financieel aanmerkelijk kan 

verbeteren,  proberen het contract te ontbinden bij de arbitragecommissie van de KNVB. Indien de 

arbitragecommissie bereid is de ontbinding uit te spreken, stelt deze een ontbindingsvergoeding vast die 

(zoals bleek) vaak fors is. Ten slotte is er nog de mogelijkheid dat de speler zijn contract opzegt om voor 

een andere club te gaan spelen. Op grond van de huidige regelgeving heeft de club echter de 

mogelijkheid om in zo’n geval een gefixeerde dan wel volledige schadevergoeding te vorderen. Tot nog 

toe heeft zo’n geval zich in Nederland dan ook niet voor gedaan.  

Uit het voorgaande blijkt dat het transfersysteem in Nederland arbeidsrechtelijk is ingekleed, waardoor 

een wijziging van het arbeidsrecht (meer specifiek het ontslagrecht) gevolgen kan hebben voor dit 

systeem en het Nederlandse betaald voetbal als geheel. In het volgende hoofdstuk komt dan ook de 

Wwz aan bod, welke naast het ontslagrecht tevens het flexrecht wijzigt.        
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Hoofdstuk 3 .  De Wet werk en zekerheid (Wwz) 

 

Inleiding 

De Wwz, die in januari 2014 door de Tweede Kamer en in juni 2014 door de Eerste Kamer is 

aangenomen, wijzigt de regels voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW. De deelvraag die in dit 

hoofdstuk centraal staat luidt: Welke, voor het betaald voetbal relevante wijzigingen, brengt de Wet 

werk en zekerheid aan in het arbeidsovereenkomstenrecht? Omwille van een doeltreffende 

beantwoording van de hoofdvraag van deze scriptie heb ik de wijziging van de WW in dit hoofdstuk 

buiten beschouwing gelaten.133 Nadat de motieven voor aanpassing van het flexrecht zijn besproken 

(par. 3.1.), komen de aanzegtermijn van art. 7:668 BW (paragraaf 3.1.1 ) en de gewijzigde ketenregeling 

van art. 7:668a BW (paragraaf 3.1.2 ) aan bod. Vervolgens wordt er ingegaan op  de wijziging van het 

ontslagrecht (par. 3.2). Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat een drietal arbeidsrechtelijke 

beëindigingmogelijkheden de basis vormen voor het transfersysteem in Nederland, waardoor eventuele 

wijziging van die mogelijkheden gevolgen met zich mee zal brengen voor het transfersysteem en het 

betaald voetbal in Nederland.  Nadat in paragraaf 3.2.1 wordt stilgestaan bij de herroeping van de 

instemming met het ontslag door de werknemer (art. 7:670a BW – art. 7:671 BW) komen twee van die 

mogelijkheden die door de Wwz worden gewijzigd aanbod. In paragraaf 3.2.2 gaat het om de procedure 

tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de werknemer (art. 7:671c BW) en in paragraaf 3.2.3 

om de opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse 

opzegmogelijkheid (art 7:677 BW). In paragraaf 3.2.4 zal ik ingaan op de nieuwe transitievergoeding (art. 

7:673-673c BW), waarna  het hoofdstuk in paragraaf 3.3 wordt samengevat en  er een antwoord op de 

deelvraag wordt gevormd.     

3.1 Wijziging Flexrecht 

Sinds 1999 is het aantal mensen dat langdurig werkzaam is op basis van een tijdelijk contract (de 

zogenaamde ‘flexibele schil’) sterk gegroeid.134 Voordelen die de flexibele schil biedt zijn, de 

laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt, flexibiliteit voor werkgevers om in te spelen op 

veranderingen in de markt en de mogelijkheden voor werknemers om hun werk en privéleven te 

combineren. De nadelen bestaan uit het feit dat steeds meer mensen onvrijwillig en langdurig op basis 

van tijdelijke contracten werkzaam zijn zonder uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst. Werkgevers 

besteden minder geld aan scholing  voor deze mensen in vergelijking tot degenen die wel een vaste 

arbeidsovereenkomst hebben en tevens missen ze een goede ontslagbescherming, wat vooral ten 

nadele is voor mensen met een zwakkere positie  op de arbeidsmarkt. De regering is van mening dat de 

voordelen van de flexibele schil niet meer opwegen tegen de nadelen; het onvrijwillig langdurig verblijf 

in deze schil moet worden aangepakt, in het bijzonder waar dit wordt veroorzaakt door oneigenlijk 

gebruik van flexcontracten (draaideurconstructies), waardoor mensen langdurig worden ingeschakeld 

                                                           
133

 Zie over dit onderwerp: F.J.L. Pennings, ‘Wetsvoorstel Werk en Zekerheid en de Werkeloosheidswet’, TRA 
2014/29. 
134 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 8-9. 
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op basis van flexcontracten voor dezelfde werkgever waar er eigenlijk sprake is van structurele 

werkzaamheden.135 Zodoende wordt er onder andere een aanzegtermijn en een  inperking van de 

huidige ketenregeling voorgesteld.  

3.1.1 Aanzegtermijn (art. 7:668 BW) 136 

De regering is van mening dat werknemers met een tijdelijk contract gebaat zijn bij tijdige informatie 

van hun werkgever over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, omdat zij na 

beëindiging daarvan op zoek zullen moeten gaan naar ander werk.137 Nu is het nog  zo dat het contract 

voor bepaalde tijd, tenzij er een schriftelijk opzegbeding is overeengekomen, van rechtswege eindigt en 

de werkgever zelf bepaalt wanneer hij de werknemer informeert over het al dan niet voortzetten van de 

arbeidsrelatie.   

Om de werknemer tijdig duidelijkheid te bieden is art. 7:668 BW ingevoerd. Dit artikel zal in werking 

treden vanaf 1 januari 2015. Het eerste lid bepaalt  dat de werkgever de werknemer schriftelijk 

informeert, uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege 

eindigt over: (sub a) het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en (sub b) bij voortzetting, 

over de voorwaarden waaronder hij de overeenkomst wil voortzetten. Het tweede lid maakt hierop een 

uitzondering voor (sub a)  arbeidsovereenkomsten waarbij schriftelijk is overeengekomen dat deze niet 

op een kalenderdatum eindigen en (sub b)  arbeidsovereenkomsten aangegaan voor een periode korter 

dan 6 maanden, omdat een aanzegtermijn voor deze kortere contracten relatief weinig betekenis 

heeft.138 Tevens is in art 691, tweede lid, BW opgenomen dat de aanzegtermijn evenmin geldt voor de 

daar genoemde arbeidsovereenkomst waar een uitzendbeding in is opgenomen omdat een dergelijke 

overeenkomst eindigt, zonder dat de uitzendwerkgever daar invloed op heeft, als gevolg van het 

vervallen van de inleenopdracht.  

 

Op grond van het derde lid van 7:668 BW is de werkgever bij het geheel niet nakomen van de 

aanzegplicht jegens de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van het in geld 

vastgestelde loon voor één maand en bij niet tijdig nakomen een vergoeding naar rato. De vergoeding is 

niet verschuldigd indien de werkgever failliet gaat, indien aan hem surseance van betaling is verleend, of 

wanneer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem wordt toegepast.139 Lid 4 bepaalt dat 

de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd (maar ten hoogste voor een 

jaar) op de vroegere voorwaarden indien (sub a)  de werkgever aangegeven heeft te willen voortzetten, 

maar nagelaten heeft om te melden tegen welke voorwaarden, of (sub b) deze door partijen zonder 

tegenspraak wordt voortgezet. Uit het vijfde lid blijkt dat het laatste ook geldt wanneer in de gevallen 
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 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 10. 
136 Zie: C.J. de Groot, ‘Artikel 668, De aanzegtermijn’, in: E.F.A. van Buitenen, C.J. Frikkee, M.V. Ulrici, L.G. Verburg 
en J.P.H. Zwemmer (red.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33818): Commentaar en aanbevelingen werkgroep 
ontslagrecht VvA,Deventer: Kluwer 2014. 
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 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 20. 
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 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 21. 
139 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 94. 
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waarin opzegging nodig is, tijdige opzegging achterwege blijft en de gevolgen van de voortzetting van de 

arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk zijn geregeld.  

 

3.1.2  De ketenregeling (art. 7:668a BW)140 

 

De huidige ketenregeling  wordt  ook wel de 3x3x3-regel genoemd (drie opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten, maximum van drie jaar, doorbrekingstermijn van drie  maanden). De regering 

is van mening dat de huidige regeling, zowel wat betreft de totale termijn van drie jaar als de 

doorbrekingstermijn van drie maanden, te veel mogelijkheden biedt om werknemers structureel in te 

schakelen op basis van tijdelijke contracten.141 Artikel 7:668a BW, dat vanaf 1 juli 2015 in werking zal 

treden, beperkt de duur van de ketenregeling tot twee in plaats van drie jaar en verlengt de 

doorbrekingstermijn, die nu drie maanden behelst, tot zes maanden (lid 1). De nieuwe regeling kan dan 

ook aangeduid worden als de 3x2x6-regel. Of deze nieuwe regeling succesvol zal blijken in het 

terugdringen van het aantal mensen in de flexibele schil wordt door de Raad van State142, evenals in de 

literatuur betwijfeld; de druk op werkgevers om na twee jaar al een beslissing te nemen over het al dan 

omzetten van een tijdelijk contract naar een vaste aanstelling kan ertoe leiden dat op dat moment al 

afscheid genomen wordt van de werknemer en de arbeid anders georganiseerd wordt, bijvoorbeeld 

door middel van overwerk van vaste werknemers of automatisering.143  

 

Op grond van het huidige vijfde lid van artikel 7:668a BW kan bij CAO ten nadele van de werknemer 

onder andere worden afgeweken van het aantal contracten, de termijn van drie jaar en de 

doorbrekingstermijn van drie maanden. In het betaald voetbal is van die afwijkingsmogelijkheid gebruik 

gemaakt. De regering meent dat deze ongeclausuleerde afwijkingsmogelijkheid te veel ruimte biedt om 

de ketenbepaling te op te rekken.144 Daarbij komt dat er twijfel was ontstaan over of het 

ongeclausuleerd afwijken bij CAO niet in strijd kwam met clausule 5 van de Richtlijn 1999/70/EG.145 

Daarin is ter voorkoming van misbruik van tijdelijke arbeid aan de lidstaten opgedragen om, naast een 

maximale termijn voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het aantal keren 

dat dergelijke overeenkomsten mogen worden vernieuwd (beiden wel opgenomen in lid 1, sub a en b 

van art 7:668a BW), tevens ‘objectieve redenen’ vast te stellen die een vernieuwing van tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten rechtvaardigen. In het Adeneler-arrest overwoog het Europese Hof van Justitie 

                                                           
140 Zie: C.J. de Groot, ‘Art. 668a. De ketenregeling’, in E.F.A. van Buitenen, C.J. Frikkee, M.V. Ulrici, L.G. Verburg en 
J.P.H. Zwemmer (red.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33818): Commentaar en aanbevelingen werkgroep 
ontslagrecht VvA,Deventer: Kluwer 2014, p. 43. 
141 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 12. 
142 Kamerstukken II 2013/14, 33818. nr. 4 (Nader Rapport), p. 16-17. 
143 Zie o.a. C.J. Loonstra en P.Th. Sick, ‘Het Wetsvoorstel wet en zekerheid (33818) in vogelvlucht: dekt de vlag de 
lading?’, TAP (themanummer) 2014-1, p. 13, A.R. Houweling, ‘Wetsvoorstel wet en zekerheid en de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: over het nieuwe jaarcontract van acht maanden’, TAP (themanummer) 
2014-1, p. 26-27. Zie over de nieuwe ketenregeling tevens D.J.B. de Wolff, ‘De arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd volgens het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid’, TRA 2014/25. 
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 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 13. 
145

 Zie bijv. A.G. Veldman, ‘Misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd’ SR 2007, p. 
307-311. 
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dat er geen objectieve reden is om werknemers die langdurig werkzaam zijn op basis van een tijdelijk 

contract, waar er sprake is van structurele arbeid, geen vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden 

ondanks dat dit wordt toegestaan of voorgeschreven door de wet.146 Gedurende de parlementaire 

behandeling van het onderliggende wetsvoorstel  heeft de kantonrechter te Utrecht nog geoordeeld dat 

de CAO voor scheidsrechters van de KNVB, waarin werd bepaald dat er nog slechts 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd werden gesloten die voor een onbeperkt aantal keren 

konden worden verlengd, niet in alle gevallen richtlijnconform  is. 147 Het beroep van de KNVB op de CAO 

jegens een (assistent-)scheidsrechter, die na een dienstverband van 17 jaar onder de een contract voor 

bepaalde tijd had moeten aanvaarden en vervolgens ontslagen werd wegens het niet halen van een 

conditietest, is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid  onaanvaardbaar en zodoende in strijd 

met het goed werkgeverschap ex. art. 7.611 BW.148  

 

In het nieuwe vijfde lid van art. 7:668a heeft de wetgever zodoende gekozen voor een geclausuleerde 

afwijkingsmogelijkheid; bij CAO kan er een zogenaamde ‘verruimde ketenregeling’ worden afgesproken 

die inhoudt dat de werkgever 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen maximaal 4 jaar met de 

werknemer overeen mag komen, waarbij de doorbrekingstermijn van 6 maanden gelijk blijft (6x4x6-

regel). De verruimde ketenregeling geldt slechts indien er  sprake is van een uitzendovereenkomst in de 

zin van 7:690 BW (sub a) of indien uit de overeenkomst of regeling blijkt dat voor de bij die 

overeenkomst of regeling te bepalen functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de 

bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist (sub b). De intrinsieke aard van de bedrijfsvoering 

ziet op de wijze waarop het productieproces is ingericht en niet op externe factoren zoals conjuncturele 

schommelingen. De regering denkt daarbij aan functies of functiegroepen in de media(acteurs), cultuur 

en academische sector (post-docs).149 De nieuwe ketenregeling is niet langer geheel ongeclausuleerd en 

geeft objectieve gronden op basis waarvan er ‘verruimd’ kan worden, waardoor er gesteld kan worden 

dat de regering met de invoering ervan meer richtlijn conform handelt.150  

Een nog ruimere afwijkingsmogelijkheid biedt het nieuwe lid 8 van art. 7:668a BW. Dat stelt dat de 

gehele ketenregeling buiten toepassing verklaard kan worden mits de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid bij ministeriële regeling de betreffende  functies heeft aangewezen, ‘omdat het voor 

die functies in die bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering 

en van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet zijnde uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 

690.’ Dit is een specifieke afwijkingsmogelijkheid voor (functies binnen) een bedrijfstak waar toepassing 

van de ketenbepaling tot onaanvaardbare consequenties zou leiden en het voortbestaan van de sector 

in het geding zou komen.  Volgens de regering gaat het dan ‘om (functies binnen) bedrijfstakken waar 

uitsluitend met tijdelijke contracten kan worden gewerkt, waarvoor het gebruik van langjarige tijdelijke 

                                                           
146 HvJ EG 4 juli 2006, JAR 2006/175, r.o 72 t/m 74. 
147 Rb. Midden-Nederland 18 december 2013, JAR 2014/43, m.nt. J.P.H Zwemmer. 
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 R.o. 4.8.  
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 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 13. 
150 A.R. Houweling, a.w. (noot 143), p. 28. 
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contracten ook geen oplossing kan vormen en waarvoor de gemaximeerde afwijkingsgrond zoals 

hierboven omschreven onvoldoende soelaas biedt. Te denken valt aan sectoren als het profvoetbal.’151
  

3.2  Wijziging ontslagrecht 

Naast het flexrecht wijzigt de WWZ tevens het ontslagrecht.152 De regering is van mening dat het huidige 

ontslagrecht op een aantal punten tekort schiet. Het is weinig inzichtelijk waardoor het 

rechtsonzekerheid met zich brengt. Tevens leidt het tot ongelijke gevolgen voor werknemers;  de 

werkgever bepaalt bij een zelfde ontslaggrond welke route wordt gevolg (het UWV of de kantonrechter) 

en daarmee ook de rechtsgevolgen die het ontslag voor de werknemer kan hebben. De praktijk heeft 

namelijk uitgewezen dat werknemers met een zwakkere arbeidsmarktpositie vaker worden ontslagen 

via de (goedkopere) UWV-route en daardoor minder vaak een ontslagvergoeding krijgen. Naast het 

bevorderen van de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid is het doel daarnaast om te hoge 

ontslagvergoedingen te voorkomen. Werkgevers zijn bijvoorbeeld terughoudend om nieuwe (oudere) 

werknemers in dienst te nemen omdat de  huidige  ontslagvergoeding via de kantonrechter, naast de 

duur van het dienstverband, ook afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer. Hierdoor kan het ook 

zo zijn dat ouder werknemers, omdat ze hun opgebouwde ontslagbescherming zouden verliezen, een 

nieuwe baan niet aandurven.  Daarnaast wordt beoogd de vergoedingen zelf onafhankelijk te maken 

van zowel de gekozen ontslagroute als van het soort (tijdelijk of vast) contract en moet bovendien 

worden bevorderd dat de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor de overgang naar een andere baan. De 

regering meent dat dit het aangaan van vaste contracten bevorderd en dat dit  de verschillen tussen 

vaste en tijdelijke werknemers verkleind, zonder dat het de mobiliteit van (oudere) werknemers  

ontmoedigt.153 Om de genoemde  doelen te bereiken, komt het duale stelsel zoals we dat nu kennen te 

vervallen: ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (en na langdurige arbeidsongeschiktheid) gaat 

voortaan via het UWV en ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter, waarbij de 

ontslaggronden gelijk blijven en in de wet worden opgenomen.154 Tevens wordt er voor de werknemer 

bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst  een transitievergoeding 

geïntroduceerd, die de werkgever verschuldigd is indien de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar 

heeft geduurd. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om tegen de beslissing van het UWV en de 

kantonrechter in hoger beroep of cassatie te gaan.155  

3.2.1 Herroeping van de schriftelijke instemming door de werknemer (art 7:670a – 7:671 BW)156  

De regering  meent dat er een aanvulling moet komen op de nodige bescherming die de werknemer nu 

al wordt geboden tegen het al te lichtzinnig instemmen met ontslag. Deze aanvulling houdt in dat de 

werknemer binnen 14 dagen zijn schriftelijke (onvoorwaardelijke) instemming met ontslag zonder 

                                                           
151 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 14. 
152 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 22-51.   
153 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 24. 
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156 Zie hierover o.a. S.F. Sagel, ‘De bedenkelijke bedenktermijn in Wetsvoorstel Werk en Zekerheid’, TRA 2014/27.  
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opgaaf van redenen schriftelijk kan herroepen, waardoor de opzegging geacht wordt niet te hebben 

plaatsgevonden.157   

Een dergelijke regeling is neergelegd in art. 7:671 BW.158 In dit artikel wordt de nieuwe figuur van 

opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer geïntroduceerd. Indien de werknemer 

deze schriftelijke toestemming heeft verkregen is hij ontslagen van de verplichting om vooraf 

toestemming voor de opzegging bij het UWV of een daartoe in het leven geroepen ontslagcommissie te 

vragen. Lid 2 bepaalt dat de werknemer het recht heeft zijn instemming, binnen veertien dagen na de 

dagtekening ervan, zonder opgaaf van redenen door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, 

verklaring te herroepen. Vervolgens bepaalt lid 6 dat elk beding waarbij dat recht wordt uitgesloten of 

beperkt nietig is. Hetzelfde is terug te vinden in de leden 5 en 8 van art. 7:670a BW, dat ziet op de 

instemming van de werknemer met de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in 

strijd met een wettelijk opzegverbod.   

De ratio achter deze ‘bedenktermijn’ is dat de werknemer bijvoorbeeld juridische bijstand kan inroepen, 

waarmee wordt aangesloten bij de regels die gelden bij koop op afstand bij consumentenkoop.159 

Een soortgelijke regeling geldt ook voor art. 7:670b BW dat ziet op het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst. Lid 1 bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst 

wordt beëindigd , slechts geldig is indien deze schriftelijk is aangegaan. Indien de arbeidsovereenkomst 

op die manier wordt beëindigd heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf 

van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door 

een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden (lid 2). Indien de werkgever dit 

recht niet in de overeenkomst vermeldt, bedraagt de termijn drie in plaats van 2 weken. Lid 6 bepaalt 

ten slotte dat elk beding waarbij het recht, bedoeld in lid 2, wordt uitgesloten of beperkt, nietig is.    

Laatstgenoemde artikel is van belang voor het betaald voetbal, aangezien er bij de transfer van een 

speler naar een nieuwe club tussen de speler en zijn oude club vaak een beëindigingsovereenkomst 

wordt gesloten over de voorwaarden waaronder het oude contract wordt beëindigd.  

3.2.2 De ontbindingsprocedure voor de werknemer (7:671c BW) 160 

Vanaf 1 juli 2015 wordt de kern van het nieuwe ontslagrecht gevormd door:  

1. art. 7:669 BW (nieuw), waarin wordt bepaald aan welke voorwaarden de opzegging moet 

voldoen en  de (mede vanuit het BBA overgehevelde) ontslaggronden limitatief worden 

opgesomd,161  
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 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 27. 
158 Dit artikel zal, evenals de overige, in deze paragraaf besproken, artikelen gaan gelden op 1 juli 2015. 
159 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 27. 
160 Zie: en F.B.J. Grapperhaus, ‘De toren van Babel en het in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid beoogde nieuwe 
ontslagstelsel’, Tijdschrift Recht en Arbeid 2014/22. 
161 Zie R.A.A. Duk, ‘Art. 7:669 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: de rechter als bureaucraat’, TRA 2014/26. 
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2. art. 7:671 BW (nieuw) waarin de nieuwe figuur van opzegging met instemming van de 

werknemer wordt geïntroduceerd,  

3. art. 7:671a BW (nieuw) waarin de procedure bij het UWV wordt beschreven en, 

4. art. 7:671b en 7:617c BW (nieuw) waarin de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is 

neergelegd.162 

Voor het tussentijds beëindigen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (zonder tussentijdse 

opzegmogelijkheid) is van belang dat de huidige ontbindingsprocedure ex. art. 7:685 BW komt te 

vervallen.  Daarvoor in de plaats komen de artikelen 7:671b BW, dat  geldt indien ontbinding wordt 

verzocht door de werkgever, en 7:671c BW, dat zal gelden voor werknemersverzoeken. Ik zal hier op het 

laatstgenoemde artikel ingaan gezien het feit dat ontbinding in het betaald voetbal  (zoals besproken in 

paragraaf 2.6) in verband met een gewenste overgang van de speler naar een andere club, door die 

betreffende speler als werknemer (en niet door zijn club als werkgever) zal worden verzocht. 

Lid 1 van art. 7:671c BW stelt dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden op verzoek 

van de werknemer wegens ‘omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst 

billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen’. Dit criterium kom overeen met  de tweede 

grond (verandering van omstandigheden) van het huidige artikel 7:685, eerste lid, BW. 

Vervolgens is het derde lid van dit nieuwe artikel van belang, dat ziet op verzoeken die een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreffen die niet tussentijds kan worden opgezegd. Uit sub c 

van het derde lid blijkt dat de kantonrechter (wanneer hij het verzoek inwilligt) bepaalt op welk tijdstip 

de arbeidsovereenkomst eindigt en  aan de werkgever  een vergoeding kan toekennen tot ten hoogste 

het bedrag gelijk aan het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd 

zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn geëindigd, indien hem dat met het oog op de 

omstandigheden van het geval billijk voorkomt of de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar 

handelen of nalaten van de werknemer. In vergelijking met de huidige bevoegdheid van de 

kantonrechter om een vergoeding aan de wederpartij toe te kennen op grond van art. 7:685 lid 8 BW, 

zorgt de introductie van de nieuwe ‘billijke vergoeding’ voor een beperking; de vergoeding jegens de 

werkgever mag niet hoger zijn dan de resterende loonkosten, ofwel de restwaarde van het contract.  

 

 

 

 

                                                           
162 Zie F.M. Dekker, ‘Artikelen 671b en 671c, De ontbindingsprocedure’, in: E.F.A. van Buitenen, C.J. Frikkee, M.V. 
Ulrici, L.G. Verburg en J.P.H. Zwemmer (red.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33818): Commentaar en 
aanbevelingen werkgroep ontslagrecht VvA,Deventer: Kluwer 2014 en  E. Knipschild, ‘Ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst in de Wet werk en zekerheid’, TAP (themanummer) 2014-1, p. 39-40. 
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3.2.3 Opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse 

opzegmogelijkheid (7:677 BW)163 

Zoals in paragraaf 2.6 besproken, is de partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt 

(onregelmatige opzegging), schadeplichtig op grond van art. 7:677, tweede lid,  BW en geeft het vierde 

lid van dat artikel aan de wederpartij van de schadeplichtige de mogelijkheid om de in art. 7:680 

genoemde gefixeerde of volledige schadevergoeding te vorderen. De schadeplichtigheid komt te 

vervallen en wordt per 1 juli 2015 vervangen door art. 7:672, negende lid, BW, dat bepaalt dat de partij 

die onregelmatig opzegt, aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd is gelijk aan het bedrag van 

het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had 

behoren voort te duren. Alleen de gefixeerde schadevergoeding bestaat dus nog en deze is gelijk aan de 

resterende loonkosten, ofwel de restwaarde van het contract. In het tiende lid is overigens de 

matigingsbevoegdheid van de kantonrechter opgenomen, die voorheen in art. 7:680, vijfde lid, BW was 

te vinden, en redactioneel iets aangepast.164 De regering stelt in de memorie van toelichting bij het 

artikelsgewijs commentaar van art. 7:677, vierde lid, BW  echter dat art. 7:672, negende lid, BW  slechts 

geldt bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd die wél een tussentijdse 

opzegbevoegdheid kennen.165 

Voor het opzeggen van overeenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid dient 

zodoende gekeken te worden naar art. 7:677 BW, dat de rechten en plichten regelt in het kader van het 

opzeggen wegens een dringende reden, het zogenaamde ‘ontslag op staande voet’.166  Ten opzichte van 

de huidige situatie is het eerste lid iets aangepast en bepaalt het dat een partij bevoegd is de 

arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling 

van die reden aan de wederpartij. Vervolgens is vooral 7:677, vierde lid, BW  van belang. Allereerst 

wordt er bepaald dat de partij die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan 

worden opgezegd, toch opzegt in strijd met lid 1, een vergoeding aan de wederpartij verschuldigd is. ‘In 

strijd met lid 1’ betekent dat er sprake is van een niet rechtsgeldig ontslag op staande voet (ongeacht of 

dit de werkgever of werknemer betreft) wanneer er bijvoorbeeld geen sprake is van een dringende 

reden, wanneer er niet onverwijld is opgezegd of niet onder onverwijlde mededeling van de reden.167  In 

de memorie van toelichting wordt tevens opgemerkt dat het voorgaande niet alleen geldt in de situatie 

van een niet rechtsgeldig ontslag op staande voet, maar ook in andere gevallen waarin een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zonder mogelijkheid van tussentijdse opzegging, niet 

                                                           
163 Zie: A.H. van Empel, ‘Artikel 677, Ontslag op staande voet onder de loep’,  in: E.F.A. van Buitenen, C.J. Frikkee, 
M.V. Ulrici, L.G. Verburg en J.P.H. Zwemmer (red.), Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33818): Commentaar en 
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Artikelen 669, 670b, 671, 671a en 672, De opzegging met instemming of toestemming’, in diezelfde bundel. Zie 
over de opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tevens H.J Bennaars, ‘De opzegging, preventief 
en duaal, maar dan anders’, TAP (themanummer) 2014-1, p. 31-37 en D.J.B. de Wolff, a.w. (noot 117). 
164 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 110. 
165 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 115. De verhouding tussen deze twee artikelen was de VVD 
fractie (wellicht door de manier waarop deze in de MvT word beschreven) niet geheel duidelijk. Zie Kamerstukken 
II 2013/14, 33818, nr. 4 (MvA), p. 10. 
166

 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 50 en p. 115- 116 
167 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 50 en p. 115. 
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rechtsgeldig wordt beëindigd.168 Daarnaast bepaalt de regering: “wanneer achteraf wordt geoordeeld 

dat er geen sprake is geweest van een rechtsgeldig ontslag op staande voet (geen dringende reden, niet 

onverwijld gegeven of de reden niet onverwijld medegedeeld) dan is daarmee tegen de verkeerde 

datum opgezegd”.169 

 

De regering kiest er naar mijn mening dus bewust voor om een niet rechtsgeldige opzegging door een 

werknemer die een contract heeft voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, gelijk te 

stellen met een onregelmatige opzegging door een werknemer met een contract voor  bepaalde tijd dat 

wel een tussentijdse opzegmogelijkheid kent en deze ook hetzelfde te sanctioneren. De aan de 

wederpartij verschuldigde vergoeding is namelijk gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon 

over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou zijn 

geëindigd.  Evenals bij de ontbinding is er sprake van een gefixeerde schadevergoeding.  

 

Het vervallen van de mogelijkheid tot instelling van een volledige schadevergoeding in zowel art. 7:672, 

negende lid, BW als art. 7:677, vierde lid, BW houdt volgens de regering verband  met het feit dat de 

vergoedingen waarop aanspraak bestaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in de WWZ zelf 

worden geregeld, namelijk; de in 7:672 en 7:677 geregelde (gefixeerde) vergoeding bij onregelmatige 

opzegging, de in art. 7:673 geregelde transitievergoeding, en de billijke vergoeding die de rechter kan 

toekennen. Tijdens de behandeling van de Wwz in de Eerste Kamer stelde de minister ter verduidelijking 

hiervan:  

 

“De mogelijkheid van het toekennen van een aanvullende schadevergoeding aan de werkgever – daar gaat het hier 

over – komt te vervallen, omdat dit niet past bij het streven naar vereenvoudiging, er in de praktijk niet of 

nauwelijks van wordt gebruikgemaakt en werkgever en werknemer ook nu al zelf aanvullende afspraken kunnen 

maken over betaling van een schadevergoeding” 170 

 

Tevens kent deze bepaling aan de kantonrechter een matigingsbevoegdheid toe indien hem dit met het 

oog op de omstandigheden billijk voorkomt, waarbij de hoogte van de vergoeding niet minder mag 

bedragen dan het in geld vastgestelde loon voor drie maanden, en kan de werknemer de kantonrechter 

verzoeken de opzegging te vernietigen. Ten slotte bepaalt het zesde lid van art. 7:677 BW dat elk 

beding,  waarbij de bevoegdheid tot ontbinding van een der partijen wordt uitgesloten of beperkt, nietig 

is. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 50. 
169

 Zie Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 110. 
170

 Citaat uit de plenaire behandeling van de Wwz in de Eerste Kamer, te vinden op 
https://www.eerstekamer.nl/stenogram/stenogram_453 



43 
 

3.2.4 De transitievergoeding (art. 7:673 – 673c BW)  

 

Vanaf 1 juli 2015 wordt ook de transitievergoeding ingevoerd.171  Deze is geregeld in de artikelen 7:673 

tot en met 7:673c BW en vervangt de huidige ontslagvergoeding, welke wordt toegekend op basis van 

de kantonrechtersformule, alsmede de kennelijk onredelijke ontslagvergoeding, die  verbonden is aan 

het gevolgencriterium van het huidige art. 7:681, tweede lid, sub b, BW. Beide vergoedingen komen te 

vervallen omdat de transitievergoeding geacht wordt te voorzien in de vergoeding van (de gevolgen van) 

het ontslag. Het doel van de transitievergoeding is namelijk om compensatie te bieden voor het ontslag 

en tevens om de overgang van de werknemer naar nieuw werk te vereenvoudigen.172  De vergoeding 

wordt niet door het UWV of de kantonrechter toegekend maar moet, net zoals bijvoorbeeld het recht 

op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen, worden gezien als een recht dat door de werknemer is 

opgebouwd.173  

Op grond van art. 7:673, eerste lid, BW is de transitievergoeding verschuldigd indien de 

arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar (24 maanden) heeft geduurd en op initiatief van de 

werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd (sub a). Ook is de vergoeding 

verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd, ontbonden of niet 

wordt verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (sub b). 

Krachtens art. 7:673, tweede lid, BW is de hoogte van de vergoeding over de eerste 10 jaar (120 

maanden) dat de arbeidsovereenkomst geduurd heeft gelijk aan 1/6 van het in geld vastgestelde loon 

per maand  voor elke periode dat de overeenkomst een half jaar (6 maanden)  heeft geduurd. Heeft de 

arbeidsovereenkomst langer dan 10 jaar geduurd dan geldt voor elke opeenvolgende periode van een 

half jaar (6 maanden) dat de vergoeding ¼ van het in geld vastgestelde loon per maand bedraagt. 

Tevens bepaalt art. 7:673, tweede lid, BW dat de hoogte van de transitievergoeding maximaal € 75.000 

bruto kan bedragen of ten hoogste één jaarsalaris indien dat salaris hoger ligt dan € 75.000.  

Op de door de werkgever te betalen transitievergoeding mogen kort gezegd de aantoonbare kosten die 

de werkgever heeft gemaakt bij het begeleiden van de werknemer naar een andere baan (zoals een 

eerder aan diezelfde werknemer betaalde transitievergoeding, kosten gericht op het voorkomen of 

verkorten van de periode van werkeloosheid, of om- of bijscholingskosten) in mindering worden 

gebracht krachtens de leden 5 en 6 van art 7:673 BW. Overigens voorziet art 7:673a  BW in een tijdelijke 

regeling van de transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar en ouder, welke zal komen te vervallen 

op 1 januari 2020. De methode van berekening zorgt er in het algemeen voor dat de transitievergoeding 

die door de werkgever moet worden betaald veel lager ligt dan de nu gangbare ontslagvergoedingen. 

Art 7:673c, eerste lid, BW  bepaalt dat er geen transitievergoeding verschuldigd is indien de werkgever 

in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de 

                                                           
171 Zie over de transitievergoeding o.a.: C.J. Loonstra en P.Th. Sick, a.w (noot 147), p. 8-9, P. Kruit, ‘De 
ontslagvergoeding: transitie van billijkheid naar forfaitair, of toch weer billijkheid?’, TAP (themanummer) 2014-1, 
p. 52-59 en A. van Zanten-Baris, ‘Een ‘kleurloze’ (transitie)vergoeding bij ontslag?’, Tijdschrift Recht en Arbeid 
2014/28. 
172

 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 38. 
173 P. Kruit, a.w. (noot 171), p. 53. 
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schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is. Daarnaast bepaalt het tweede lid van dit artikel 

dat er een mogelijkheid is om de transitievergoeding, bij regeling van de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, in termijnen te betalen indien betaling van het volledige bedrag leidt tot 

onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering.  

Ten slotte bepaalt art. 7:673b BW dat bij CAO kan worden afgeweken van de wettelijke geregelde 

transitievergoeding indien daarin een gelijkwaardige voorziening is opgenomen, gericht op het 

voorkomen van werkeloosheid of het bekorten van de periode van werkeloosheid. Een ‘gelijkwaardige 

voorziening’ houdt volgens de regering een voorziening in geld of natura (of een combinatie daarvan) in, 

“welke het equivalent vormt van hetgeen waarop een werknemer aanspraak kan maken op grond van 

de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding.”174  Ter aanvulling bepaalt het tweede lid dat de 

CAO is afgesloten met een of meer verenigingen van werknemers die in de onderneming of bedrijfstak 

werkzame personen onder hun leden tellen, die krachtens hun statuten ten doel hebben de belangen 

van hun leden als werknemers te behartigen, die als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak 

werkzaam zijn en ten minste twee jaar in het bezit van volledige rechtsbevoegdheid.    

3.3 Samenvatting 

De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal stond luidde: Welke, voor het betaald voetbal relevante, 

wijzigingen brengt de Wet werk en zekerheid aan in het arbeidsovereenkomstenrecht? Met betrekking 

tot het gewijzigde flexrecht zijn er twee relevante wijzigingen besproken. Ten eerste legt  art. 7:668 BW 

per in januari 2015 aan werkgevers de verplichting op tot het aanzeggen van tijdelijke contracten. Zoals 

besproken zijn spelerscontracten in het betaald voetbal altijd arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd, waardoor er bij voortzetting of beëindiging van deze contracten door clubs rekening gehouden zal 

moeten worden met de voorwaarden die aanzegging van  art. 7:668 BW daaraan stelt. Daarnaast is de 

ketenregeling van art. 7:668a BW beschreven, waarvan de duur wordt beperkt tot 2 jaar en de 

doorbrekingstermijn wordt verlengd naar 6 maanden. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat in het 

betaald voetbal bij CAO gebruik wordt gemaakt van de ongeclausuleerde afwijkingsmogelijkheid dat het 

(huidige) vijfde lid biedt. Het nieuwe vijfde lid van art. 7:668a BW houdt echter ‘slechts’ een 

geclausuleerde afwijkingsmogelijkheid tot een verruimde ketenregeling in. Zodoende kan het achtste lid 

uitkomst bieden, aangezien daarin wordt bepaald dat ketenregeling geheel buiten toepassing kan 

worden verklaard voor functies, welke bij  ministeriële regeling  zijn aangewezen omdat het voor die 

functies in die bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en 

van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd. Daarbij wordt expliciet gedacht aan de profvoetbalsector. 

Met betrekking tot het gewijzigde ontslagrecht zijn er vier relevante wijzigingen beschreven. Ten eerste 

kwam de herroeping van de schriftelijke instemming met het ontslag door de werknemer aan bod. Voor 

zowel art 7:671 (dat de nieuwe figuur van opzegging door de werkgever met instemming van de 

werknemer introduceert) als 7:670a (dat ziet op de instemming van de werknemer met de opzegging 

van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in strijd met een wettelijk opzegverbod),  geldt dat de 

                                                           
174 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3 (MvT), p. 42. 
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werknemer zijn schriftelijke instemming zonder opgaaf van redenen schriftelijk kan herroepen, 

waardoor de opzegging geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. Elk beding dat dit recht inperkt of 

uitsluit is nietig. Art. 7:670b BW ziet op het sluiten van een vaststellingsovereenkomst en kent een 

soortgelijke regeling, waarbij de werknemer de overeenkomst binnen veertien dagen buitengerechtelijk 

kan ontbinden. Gezien het feit dat er bij een transfer tussen de speler en zijn oude club vaak een 

beëindigingovereenkomst wordt gesloten heeft dit gevolgen voor het betaald voetbal. Ten tweede 

kwam  de ontbindingsprocedure voor de werknemer ex. art 7:671c BW aan bod. Sub c van het derde lid 

van dit artikel bepaalt dat de kantonrechter, indien het gaat om een contract voor bepaalde tijd dat 

tussentijds niet opzegbaar is,  aan de werkgever  een billijke vergoeding kan toekennen tot ten hoogste 

de restwaarde van het contract. Ten derde is de opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd, die geen tussentijdse opzegmogelijkheid kent, beschreven. Op grond van art. 7:677, vierde lid, BW 

is de partij die een dergelijk contract (zonder dringende reden) opzegt gehouden de wederpartij een 

vergoeding te betalen die eveneens gelijk is aan de restwaarde van het contract. Getuige de huidige in 

paragraaf 2.6 beschreven praktijk met betrekking tot de beëindiging van spelerscontracten en de (hoge) 

vergoedingen die daar door de arbitragecommissie van de KNVB tegenover worden gesteld, kunnen 

deze bepalingen grote gevolgen hebben voor het betaald voetbal. Ten slotte is ingegaan op de 

transitievergoeding ex. art 7:673 BW. Deze is door de werkgever jegens de werknemer verschuldigd 

indien het gaat om een arbeidsovereenkomst die langer dan twee jaar heeft geduurd. Clubs moeten 

rekening gaan houden met de transitievergoeding bij het beëindigen van de spelerscontracten. De 

gevolgen voor het betaald voetbal van de hier besproken wijzigingen komen in het volgende hoofdstuk 

aan bod.  
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Hoofdstuk 4 .  De gevolgen van de WWZ voor het betaald voetbal 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag van deze scriptie beantwoord. Deze luidt: 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de beëindiging van 

spelerscontracten in het Nederlandse betaald voetbal en het daarop gebaseerde transfersysteem? In 

paragraaf 4.1 en 4.2 zal daartoe eerst  worden ingegaan op de gevolgen van het gewijzigde flexrecht, die 

zoals zal blijken, voornamelijk hebben geleid tot aanpassingen in de CAO voor contractspelers betaald 

voetbal Nederland. Vanaf paragraaf 4.3 staan de gevolgen van het nieuwe ontslagrecht centraal en 

wordt er eerst ingegaan op de buitengerechtelijke ontbinding van de vaststellingsovereenkomst door de 

werknemer, waarna de betekenis van de transitievergoeding voor het betaald voetbal centraal staat 

(par. 4.4). Vervolgens komen in paragraaf 4.5 de gevolgen van de ontbindingsprocedure op verzoek van 

de werknemer alsmede de eenzijdige opzegging door de werknemer aan bod. In paragraaf 4.5.1 wordt 

ingegaan op de gevolgen bezien vanuit de (nationale) positie van de club en de speler. Daarna volgt een 

analyse van de behandeling van de Wwz in de Senaat, waaruit de gevolgen zullen blijken voor 

respectievelijk de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse clubs (par. 4.5.2) en de 

bevoegdheid van de arbitragecommissie van de KNVB (par. 4.5.3). In paragraaf 4.6 wordt duidelijk dat 

dat de te verwachten gevolgen ertoe geleid hebben dat de regering na overleg met de KNVB heeft 

voorgesteld om in de Wwz, met betrekking tot de ontbinding en de eenzijdige opzegging door de 

werknemer, expliciet een uitzondering op te nemen voor het betaald voetbal. Ten slotte volgt in 

paragraaf 4.7 de conclusie waarin de hoofdvraag van deze scriptie zal worden beantwoord.     

4.1  De gevolgen van het gewijzigde flexrecht: De aanzegtermijn (art. 7:668 BW) 

In paragraaf 3.1.1 is de aanzegtermijn ex. Art. 7:668 BW besproken. Daaruit bleek dat de werkgever de 

werknemer, uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege 

eindigt, informeert over: (sub a) het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en (sub b) bij 

voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de overeenkomst wil voortzetten. Op grond van art. 

7:668, derde lid, BW is de werkgever bij gehele niet nakoming van de aanzegplicht jegens de werknemer 

een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris en bij niet tijdig nakomen en vergoeding naar rato. 

Het vierde lid bepaalt dat de arbeidsovereenkomst ten hoogste voor een jaar op de vroegere 

voorwaarden wordt geacht te zijn voortgezet indien de werkgever heeft aangegeven te willen 

voortzetten, maar heeft nagelaten om te melden tegen welke voorwaarden (sub a) of wanneer er door 

partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet(sub b).  

 

In het betaald voetbal hebben de sociale partners middels de eerder besproken CAO Contractspelers 

Betaald Voetbal afspraken gemaakt over het beëindigen van (opeenvolgende) contracten van bepaalde 

tijd. Zo bepaalt art. 6, derde lid, CAO dat de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 

rechtswege eindigt door het verstrijken van de overeengekomen periode. Dit is niet in 

overeenstemming met de aanzegplicht van art. 7:668 BW, sub a, BW. Om de hierboven genoemde 

gevolgen van art 7:668, derde en vierde lid, BW, in de vorm van een door de club aan de speler te 
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betalen vergoeding,  te voorkomen is door de sociale partners bij art. 6, derde lid, CAO een toelichting 

opgenomen. Deze luidt:  

 
“Vanwege de zogeheten Wet Werk en Zekerheid dienen overeenkomsten voor bepaalde tijd vanaf 1 januari 2015 
minimaal een maand voor het einde te worden aangezegd. Vanaf 1 januari 2015 zal ten aanzien van het in dit 
artikellid bepaalde dan ook hebben te gelden dat de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient te 
worden aangezegd op de wijze zoals alsdan vastgelegd in artikel 7:668 lid1a BW.” 

 

Art. 6, vierde lid, CAO bepaalt dat de verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na de 

mededeling van werkgever of werknemer, die geschiedt tegen de laatste dag van de periode waarvoor 

de arbeidsovereenkomst is aangegaan. De leden 5 en 6 stellen, in afwijking daarvan, aparte regels voor  

verlengde arbeidsovereenkomsten in de Eerste- en Eredivisie, waarbij sub b van het vijfde lid stelt dat in 

het kader daarvan arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan drie 

maanden als elkaar direct opvolgende arbeidsovereenkomsten gelden.175 In paragraaf 3.2.1 zagen we 

dat de nieuwe ketenregeling ex. art 7:668a, eerste lid, BW een doorbrekingstermijn van 6 in plaats van 3 

maanden inhoudt. Zodoende is ook bij art. 6, vijfde lid, sub b, CAO een toelichting geplaatst:  

 

“Vanwege de zogeheten Wet Werk en Zekerheid, zal het aantal maanden als genoemd in dit artikellid (de 
tussenpozen van drie maanden) per 1 juli 2015 worden aangepast en dienen te worden gelezen als tussenpozen 
van minder dan zes maanden.” 

 

Art. 6, zevende lid, CAO bepaalt dat de werkgever de mededeling als bedoeld in leden 4, 5 sub b en 6  

uiterlijk op 31 maart van het jaar waarin de arbeidsovereenkomst afloopt per aangetekend schrijven aan 

de werknemer dient te doen. Indien de mededeling niet tijdig is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst 

van rechtswege voortgezet voor de duur van een jaar, waarbij de datum op het bewijs van aantekening  

bepalend is voor de vraag of de mededeling tijdig is gedaan. Aangezien alle spelerscontracten in het 

betaald voetbal op grond van het art. 6, eerste lid, CAO eindigen op 30 juni van enig jaar, kan gesteld 

worden dat de termijn uit het zevende lid van 31 maart voldoende is om te voldoen aan de aanzegplicht 

die in art. 7:668 BW aan werkgevers opgelegd wordt.  

Kortgezegd, is het gevolg van de invoering van de aanzegplicht voor het beëindigen van 

spelerscontracten in het betaald voetbal dat ook de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een 

maand voor de voortzetting of de beëindiging ervan door de club aangezegd  dient te worden. Daar 

wordt in de huidige CAO al rekening mee gehouden. 

 

4.2 De gevolgen van het gewijzigde flexrecht: De ketenregeling  (art. 7:668a BW) 

 

In paragraaf 3.1.2 is de ketenregeling van art. 7:668a BW  toegelicht.  Om de gevolgen voor het betaald 

voetbal te beschrijven, dient er gekeken te worden naar het achtste lid van art. 7:668a BW, waarin 

wordt bepaald dat de ketenregeling in het geheel buiten toepassing kan worden verklaard indien de  

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij ministeriële regeling de betreffende  functies heeft 

aangewezen, omdat het voor die functies in die bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de 

intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te 

                                                           
175 Zie art. 6, vijfde lid, sub b, CAO Contractspelers Betaald Voetbal 2014-2018. 
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verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Bij deze specifieke 

afwijkingsmogelijkheid moet volgens de regering gedacht worden aan de profvoetbalsector. Er komt 

zodoende een ministeriële regeling voor de functie van profvoetballer in de sector betaald voetbal.  

In paragraaf 1.6 zagen we dat art. 6, tweede lid, van de CAO met betrekking tot afwijking van de 

ketenregeling het volgende bepaalt: “In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a BW blijven alle 

tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd steeds gelden als 

aangegaan voor bepaalde tijd. Het bepaalde in dit lid geldt bij arbeidsovereenkomsten die elkaar 

opvolgen met tussenpozen van maximaal drie maanden, ongeacht de duur van de arbeidsverhouding 

die door de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten ontstaat en ongeacht het aantal opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten waaruit de arbeidsverhouding is samengesteld. Ten aanzien van het hiervoor 

gestelde geldt een maximum van 12 jaar.” Omdat ook hier wordt gesproken over ‘tussenpozen van 

maximaal drie maanden’ is er bij dit artikellid eveneens een toelichting opgenomen:  

“Vanwege de zogeheten Wet Werk en Zekerheid, zal het aantal maanden als genoemd in dit artikellid (de 
tussenpozen van drie maanden) per 1 juli 2015 worden aangepast en dienen te worden gelezen als tussenpozen 
van maximaal zes maanden.” 

Evenals bij de aanzegtermijn, geldt zodoende als gevolg van de nieuwe ketenregeling voor het 

beëindigen van spelerscontracten in het betaald voetbal dat er in de CAO rekening gehouden wordt met 

de door de Wwz gewijzigde termijnen en duur. Door de aanwijzing van de functie van profvoetballer in 

de ministeriële regeling wordt de ketenregeling buiten toepassing verklaard  en krijgen profvoetballers, 

net zoals nu het geval is, geen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De gevolgen van het door 

de Wwz gewijzigde flexrecht  voor het betaald voetbal zodoende blijven zodoende zeer beperkt. 

4.3 De gevolgen van het gewijzigde ontslagrecht: Buitengerechtelijke ontbinding van de 

vaststellingsovereenkomst door de werknemer (art 7:670b BW) 

In paragraaf 3.2.1 kwam de buitengerechtelijke ontbinding van de vaststellingsovereenkomst door de 

werknemer ex art. 7:670b BW aan bod. Indien de arbeidsovereenkomst door middel van een dergelijke 

overeenkomst wordt beëindigd heeft de werknemer het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf 

van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door 

een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden (lid 2). Lid 6 bepaalt ten slotte dat 

elk beding waarbij het recht, bedoeld in lid 2, wordt uitgesloten of beperkt, nietig is.    

Zoals gezegd wordt er in het betaald voetbal tussen de speler en zijn oude club vaak een dergelijke 

overeenkomst gesloten, bij de transfer van de speler naar een nieuwe club, met betrekking tot de 

voorwaarden waaronder het oude contract wordt beëindigd. De oude en de nieuwe club van de speler 

sluiten in de praktijk dan vaak ook een transferovereenkomst, waarin de oude club zich verplicht 

medewerking te verlenen aan de overschrijving van de speler en de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst, terwijl de nieuwe club gehouden is de afkoopsom of ‘transfersom’ te betalen. De 

beëindigingovereenkomst en de transferovereenkomst kunnen door middel van opschortende en 

ontbindende voorwaarden van elkaar afhankelijk worden gesteld.  
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Stel nu dat een speler na lang onderhandelen op de laatste dag van de transfermarkt besluit in te 

stemmen met een transfer naar een nieuwe club, waarna hij met zijn oude club een 

beëindigingsovereenkomst sluit en de oude en de nieuwe club een transferovereenkomst sluiten. 

Vervolgens besluit hij binnen veertien dagen gebruik te maken van het recht uit het tweede lid van art. 

7:670b BW en de beëindigingsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Gevolg is dat  de 

beëindigingovereenkomst geacht wordt niet te hebben bestaan, de transferovereenkomst niet tot stand 

komt en de arbeidsovereenkomst tussen de speler en de oude club geacht wordt niet te zijn geëindigd. 

Omdat de transferperiode is geëindigd kan de speler vervolgens niet meer worden getransfereerd. 

Aangezien veel van de transfers in het betaald voetbal tot stand komen tegen het einde van de 

transferperiode kan art. 7:670b BW tot onzekerheid bij zowel de ‘verkopende’ als de ‘kopende’ clubs. 

Toch meen ik dat het voorbeeld hierboven nauwelijks zal voorkomen, al zijn er wellicht situaties 

denkbaar waardoor de speler besluit gebruik te maken van het hier genoemde recht. Overigens ben ik 

van mening dat de buitengerechtelijke ontbinding van de vaststellingsovereenkomst – waarvan de ratio 

is dat de werknemer niet te lichtzinnig instemt met de beëindiging en de tijd krijgt zich bijvoorbeeld 

juridisch te laten bijstaan - in het betaald voetbal aan het doel voorbijgaat. Nagenoeg alle professionele 

voetbalspelers  laten zich, bij het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten, bijstaan door een 

zaakwaarnemer of jurist. 

Het bovenstaande leidt er mijns inziens toe dat art. 7:670b BW voor enige onzekerheid bij clubs in het 

betaald voetbal kan zorgen met betrekking tot het tussentijds beëindigen van het spelerscontract. Toch 

denk ik dat spelers de beëindigingsovereenkomst nauwelijks buitengerechtelijk zullen ontbinden 

aangezien er in geval van een transfer vaak uitvoerig onderhandeld is tussen de speler, bijgestaan door 

een zaakwaarnemer of jurist, de oude club en de nieuwe club. De mogelijkheid tot buitengerechtelijke 

ontbinding door de speler zorgt ervoor dat de voorwaarden in de beëindigingsovereenkomst (wellicht 

meer dan nu) naar wens zullen zijn van de speler. 

4.4 De gevolgen van het gewijzigde ontslagrecht: De transitievergoeding (art. 7:673-673c BW) 

In paragraaf 3.2.3 is de transitievergoeding van art. 7:673-673c BW besproken. Op grond van art. 7:673 

BW is de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de 

arbeidsovereenkomst twee jaar heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, 

ontbonden of niet verlengd. Ook moet de transitievergoeding worden betaald indien het initiatief bij de 

werknemer ligt, maar dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De 

hoogte van de vergoeding is over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst gelijk aan 1/6 

maandsalaris per half jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De maximale hoogte van de 

transitievergoeding bedraagt € 75.000,- of één jaarsalaris indien dit salaris meer bedraagt dan  € 75.000. 

Zoals besproken wordt in het betaald voetbal gewerkt met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

die vaak langer duren dan twee jaar. In het geval dat een club de arbeidsovereenkomst van de speler, 

waarvan de duur drie jaar is geweest en waarbij het maandsalaris  € 10.000 bedraagt, wenst te 

beëindigen (waarbij rekening gehouden dient te worden met de aanzegtermijn van art. 7:668 BW), is 

het bedrag aan transitievergoeding wat door de club aan de speler moet worden betaald: 1/6 X  € 

10.000 x 6 (halve jaren) =  € 10.000.  
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Het gevolg hiervan is dat clubs die geconfronteerd worden met een nieuwe kostenpost na afloop van de 

arbeidsovereenkomst met de speler indien deze niet verlengd wordt op initiatief van de club. Het ‘laten 

aflopen’ van een arbeidsovereenkomst van een speler was voor een club al minder aantrekkelijk dan het 

beëindigen daarvan met wederzijds goedvinden onder voorwaarde dat er een transfersom wordt 

betaald.  Door de invoering van de transitievergoeding lijkt het of er voor clubs een nog groter belang 

om de arbeidsovereenkomst op deze laatste manier te beëindigen.  

Toch moet daarop een nuance worden aangebracht. Het laten aflopen van een contract gebeurt vaak in 

het geval dat de club een speler niet goed genoeg (meer) acht om in het eerste elftal uit te komen of dat 

een speler zijn carrière beëindigt bij de club. Vanwege bijvoorbeeld de loyaliteit en/of inzet die de speler 

getoond heeft kan de club beslissen om zich coulant op te stellen, in de zin dat ze geen vergoeding hoeft 

over te houden aan het vertrek van de speler. De transitievergoeding hoeft daar, ondanks dat dit de club 

dan extra geld kost, niet aan in de weg te staan. De kosten van de transitievergoeding zijn naar mijn 

mening relatief laag (in het voorbeeld hierboven één maandsalaris na drie jaar). Voor spelers die de club 

niet goed genoeg (meer) acht voor het eerste elftal, maar waarvan zij denkt dat deze op de 

transfermarkt een (aanzienlijke) waarde vertegenwoordigen geldt dit echter niet, geldt alsnog dat de 

club zal trachten deze spelers te transfereren. Daarvoor is echter wel medewerking van beide partijen 

vereist. Indien de club wel wil verlengen met de speler, maar de speler de aanbieding naast zich neerlegt 

omdat de aanbieding bijvoorbeeld een verslechtering van de financiële voorwaarden inhoudt, ontstaat 

er  een onduidelijke situatie. Het is namelijk onduidelijk of het recht op de transitievergoeding blijft 

bestaan wanneer de werkgever wil voortzetten, onder voorwaarden die de werknemer niet acceptabel 

vindt.176 

In art. 7:673b BW wordt bepaald dat bij CAO kan worden afgeweken van de wettelijk geregelde 

transitievergoeding indien daarin een gelijkwaardige voorziening is opgenomen gericht op het 

voorkomen van werkeloosheid of het bekorten van de periode van werkeloosheid. In de nieuwe CAO 

voor contractspelers is van een dergelijke regeling tot nu toe geen sprake, waardoor de 

transitievergoeding gewoon zal gelden voor het betaald voetbal.  

Het gevolg van de transitievergoeding voor de beëindiging van spelerscontracten in het betaald voetbal 

is derhalve dat er een extra kostenpost voor clubs wordt geïntroduceerd, maar dat deze kosten niet 

zodanig hoog zijn dat ze invloed zullen hebben op de huidige manier van beëindiging van 

spelerscontracten.  

4.5 De gevolgen van het gewijzigde ontslagrecht: De ontbinding (art. 7:671c BW) en de opzegging 

(art. 7:677 BW) door de speler. 

In paragraaf 3.2.2 is de nieuwe ontbindingsprocedure voor de werknemer van art. 7:671c BW 

besproken. In het eerste lid van het artikel wordt bepaald dat de kantonrechter de 

arbeidsovereenkomst kan ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de 

arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Uit het vorige 
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hoofdstuk bleek dat in het geval van een ontbindingsverzoek door een speler niet de kantonrechter 

maar de arbitragecommissie van de KNVB bevoegd is om de ontbinding uit te spreken. Deze zal dus in 

plaats van art. 7:685 BW dit nieuwe artikel moeten toepassen. Mijns inziens verandert er daarbij niets 

voor wat betreft de bereidheid van de arbitragecommissie om de ontbinding uit te spreken. De 

arbeidsovereenkomst zal alleen worden ontbonden indien er sprake is van een (door de 

arbitragecommissie niet snel aangenomen) aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering voor de 

speler en/of een verstoorde arbeidsrelatie.  Art. 7:671c, derde lid, sub c, BW zorgt echter wel voor een 

ingrijpende verandering. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die niet tussentijds kunnen 

worden opgezegd kan er een vergoeding toegekend worden tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het in 

geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van 

rechtswege zou zijn geëindigd, indien dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk 

voorkomt. De vergoeding die de arbitragecommissie kan toekennen is dus beperkt tot de restwaarde 

van het contract (gefixeerde schadeloosstelling), daar waar deze vergoeding  in het verleden tamelijk 

hoog kon oplopen (zie paragraaf 2.6).  

In paragraaf 3.2.2 is de opzegging  van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse 

opzegmogelijkheid van art. 7:677 BW besproken. Tot nog toe kozen spelers in Nederland, vanwege de 

financiële onzekerheid die de opzegging met zich meebracht in de vorm van een mogelijk toegekende 

volledige schadeloosstelling, er niet voor om  hun arbeidsovereenkomst op deze manier te beëindigen 

(paragraaf 2.6). De volledige schadevergoeding is echter komen te vervallen en uit art. 7:677, vierde lid, 

BW blijkt dat een partij die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds kan worden 

opgezegd zonder dringende reden opzegt, aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd is gelijk aan 

het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien 

deze van rechtswege zou zijn geëindigd. De arbitragecommissie komt op grond van dit artikel het recht 

toe dit bedrag te matigen, tot niet minder dan het in geld vastgestelde loon over drie maanden, indien 

haar dit met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt. 

Duidelijk is dat met de WWZ twee van de in paragraaf 2.6 besproken mogelijkheden, waarop clubs een 

vergoeding kunnen overhouden aan het vertrek van een speler, wijzigt. Waar er in Nederland tot nog 

toe sprake was van een onzekere (hoge) vergoeding, is er vanaf het moment van inwerkingtreding van 

de hierboven besproken artikelen duidelijkheid over de (gefixeerde) vergoeding die betaald moet 

worden bij het tussentijds beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de speler door middel van 

ontbinding of opzegging. De mogelijkheid tot beëindiging met wederzijds goedvinden blijft  ongewijzigd. 

Wat zijn hiervan de gevolgen bezien vanuit de positie van zowel de spelers als de clubs?   

4.5.1. De gevolgen bezien vanuit de speler en club 

Uit de inleiding van deze scriptie bleek al dat er gedurende de parlementaire behandeling de nodige 

vragen werden gesteld bij de gevolgen van de WWZ voor het betaald voetbal. Ik herhaal hier het citaat:  

“In het wetsvoorstel vervalt de schadevergoeding en blijft alleen de gefixeerde schadeloosstelling over (artikel 
7:672, negende lid, BW). De gevolgen voor het betaald voetbal zijn dat spelers de mogelijkheid krijgen hun contract 
af te kopen tegen betaling van het nog resterende aantal maandsalarissen waarop de speler tot het einde van het 
contract recht zou hebben gehad (waarbij de betaling in de praktijk zal worden gedaan door de kopende club). De 
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clubs ontvangen zo slechts een geringe vergoeding in verhouding tot de schade die zij lijden. Dit geldt des te meer 

in internationaal opzicht waarbij sprake zal zijn van een zeer nadelige concurrentiepositie.”  177 

Ondanks dat de VVD-fractie in verband met de gefixeerde schadeloosstelling art. 7:672, negende lid, BW 

noemt - waar er in mijn ogen beter naar art. 7:677, vierde lid, BW had kunnen worden verwezen, omdat 

dat specifiek ziet op het opzeggen van overeenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussentijdse 

opzegmogelijkheid (zie paragraaf 3.2.3) - meen ik dat er hier een correct beeld geschetst wordt voor wat 

betreft het ‘afkopen’ van het contract. Dat geldt niet direct voor de genoemde internationaal nadelige 

concurrentiepositie, waarvan ik in de volgende paragraaf een nadere analyse geef. De speler kent door 

de wet de hoogte van het bedrag dat er staat tegenover (eenzijdige) beëindiging van zijn 

arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat een speler die  voor een andere club wil gaan spelen zijn 

contract kan ontbinden of opzeggen tegen betaling van de restwaarde van het contract, welke in de 

praktijk dan veelal zal geschieden door de nieuwe club van de speler. De speler zal in dit geval in 

tegenstelling tot voorheen eerder kiezen voor opzegging dan ontbinding van het contract. Dat komt 

omdat de vergoeding die aan de club kan worden toegekend bij opzegging of ontbinding door de speler 

wettelijk op dezelfde hoogte - ten hoogste de restwaarde van het contract -  is vastgelegd, maar er bij 

opzegging door de speler geen voorafgaand ‘bereidheidsoordeel’ (aanmerkelijke financiële en sportieve 

verbetering) van de arbitragecommissie van de KNVB nodig is.  Duidelijk is dat  de vergoeding die de club 

op deze manier overhoudt aan het vertrek van de speler veel lager is dan de  vergoeding die de club 

ontvangt in het geval dat er met de nieuwe club van de speler is onderhandeld en het contract met 

wederzijds goedvinden wordt beëindigd.  

Daartegenover staat dat de club met de speler een beding in het contract overeen kan komen dat 

expliciet ziet op de op de vergoeding bij contractbreuk, zo was ook de regering eerst van mening:  

“Deze regeling laat onverlet dat partijen zelf bij het aangaan van de overeenkomst (of bij tussentijdse wijziging) een 
vergoedingsregeling kunnen overeenkomen die leidt tot een hogere aan de werkgever (of de werknemer) toe te 
kennen vergoeding bij het voortijdig beëindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De regering ziet dan ook 
geen aanleiding tot het maken van een uitzondering op de wettelijke regeling nu partijen zelf anders overeen 

kunnen komen.” 178  

In paragraaf 2.6 is al stilgestaan bij het belang dat clubs en spelers tot nu toe hadden bij het opnemen 

van een contractbreuk-clausule. In tegenstelling tot de transferclausule die ziet op de beëindiging met 

wederzijds goedvinden was een contractbreuk-clausule nauwelijks een onderwerp aan de 

onderhandelingstafel omdat spelers door zowel nationale omstandigheden (onzekerheid over de hoogte 

van de vergoeding) als internationale omstandigheden (hoge schadevergoeding en overige sancties op 

grond van art. 17 FIFA-RSTP zowel gedurende als ná de protected period) ervan weerhouden werden om 

contractbreuk te plegen. De nationale omstandigheden veranderen in het voordeel van de spelers 

doordat de WWZ hen zekerheid geeft over de hoogte van de vergoeding bij contractbreuk, die gelijk zal 

zijn aan de restwaarde van het contract. Zodoende wordt het belang dat de club heeft bij opname van 

een contractbreuk-clausule in het contract met de speler sterk vergroot. Dit wordt dan ook een 

belangrijker punt aan de onderhandelingstafel. Met betrekking tot dit punt stelt Branco Martins: 
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“Maar waarom zou een speler daarmee instemmen? Als hij geen clausule opneemt, kan hij voor een eventueel 
gunstige restwaarde van het contract – dus zonder hoge transfersom – weg. (…) Een voetballer zal alleen een 
bedrag voor schadevergoeding in zijn contract opnemen als hij daar veel voor terugkrijgt. Dat kan door een deel 
van de transfersom op te eisen of een hoog salaris af te dwingen. De aard van de onderhandelingen zal 

veranderen.” 
179 

Jellinghaus en van Drongelen schrijven hierover: 

 “Dat betekent eigenlijk dat er aan de onderhandelingstafel een nieuw onderhandelingspunt bij komt. Ook is 
vergeten dat voor de huidige arbeidscontracten die na 1 juli 2015 doorlopen hierin niet is voorzien. Nu partijen 
hierover nog moeten gaan onderhandelen betekent dit het openbreken van de complete 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.” 180 

Het voorgaande leidt  er mijns inziens toe dat nationaal positie van de speler ten opzichte van de club 

door de Wwz versterkt wordt.  

4.5.2 Botsing tussen nationaal en FIFA-recht: de internationale concurrentiepositie van de clubs 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Asscher) is gedurende de laatste plenaire 

behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ingegaan op de vragen die hem door de 

verschillende fracties werden gesteld met betrekking tot de gevolgen van de WWZ voor het 

Nederlandse betaalde voetbal.  Zijn betoog, waarvan er in deze en de volgende 2 paragrafen een 

analyse volgt, leidde tot een hoop vraagtekens:  

“Gesteld is nu dat als gevolg van het vervallen van de mogelijkheid tot het toekennen van een schadevergoeding 

door de rechter aan de werkgever bij het tussentijds verbreken van een contract door een werknemer/voetballer 

om elders aan de slag te kunnen, zijn onderhandelingspositie aanzienlijk is versterkt. Daarmee zou de balans uit de 

voetbalwereld verdwijnen. Ik waag dat te betwijfelen, niet in de laatste plaats omdat bij het door de voetballer zelf 

verbreken van het contract de KNVB en de FIFA op basis van hun reglementen niet meewerken aan een transfer – 

het zogenaamde transferverbod – en de transfer dus ook niet plaats kan vinden. De voetballer heeft daar dus geen 

belang bij.” 181 

Wat hier door de minister gesteld werd, klopt naar mijn mening niet. In de KNVB-Reglementen noch in 

de FIFA-Reglementen is terug te vinden dat er een ‘transferverbod’ geldt voor spelers die contractbreuk 

gepleegd hebben. Wel is het zo dat er op grond van art. 17 FIFA-RSTP een (hoge) schadevergoeding 

staat tegenover het plegen van contractbreuk wanneer het gaat om transfers met een internationale 

dimensie, terwijl er na invoering van de Wwz in Nederland bij het plegen van contractbreuk uitgegaan 

wordt van een gefixeerd bedrag gelijk aan de restwaarde van het contract. Dat betekent dat een speler 

die in Nederland een binnenlandse transfer wil bewerkstelligen wel degelijk een belang kan hebben bij 

het plegen van contractbreuk. Daarmee zou de situatie in Nederland kunnen gaan lijken op die in België. 

Dat is interessant omdat een speler in België op grond van ‘de wet van 1978’ contractbreuk kan plegen 
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tegen betaling van de restwaarde van het contract. Stijn Francis (een befaamd Belgisch 

sportrechtadvocaat) zegt daarover in een interview met Sport/Voetbalmagazine: 

“De FIFA zegt dat clubs of spelers die een contract voortijdig verbreken financiële en/of sportieve sancties moeten 

krijgen, tenzij er onderlinge toestemming is, zoals bij een transfer, of tenzij er een gerechtvaardigde oorzaak is. De 

wet van ’78 uit het Belgische arbeidsrecht haalt dat principe onderuit. Die stelt dat een sportbeoefenaar zijn 

contract altijd mag verbreken, ongeacht of er een gerechtvaardigde oorzaak is of niet, mits hij een som betaalt die 

in principe gelijk is aan de rest van zijn salaris tot het eind van zijn contract. (…) Je moet daarbij onderscheid maken 

tussen twee scenario’s: gebruikt een speler de wet van ’78 om van de ene Belgische club naar de andere Belgische 

club te gaan of is er een internationaal component? Als hij binnen België blijft, is de FIFA-regelgeving niet van 

toepassing. Dan kan hij plots beslissen: ‘Ik betaal de verbrekingsvergoeding, ik ben een vrije speler en ik teken 

ergens anders.’ Al is er nog een nog een wettelijke beperking die stelt dat een speler die zijn contract verbreekt met 

de wet van ’78 in hetzelfde seizoen niet meer voor een club in dezelfde afdeling mag spelen. De Belgische 

eersteklassers vangen het gebruik van de wet van ’78 op met een ‘gentleman’s agreement’. Daarmee hebben ze 

afgesproken dat ze geen spelers laten tekenen die hun contract bij hun vorige club verbraken met de wet van ’78. ” 
182 

Allereerst stelt Francis hier dat een sportbeoefenaar zijn contract op grond van de wet van ’78 altijd mag 

verbreken, ongeacht of er een gerechtvaardigde oorzaak is of niet, mits hij een som betaalt die in 

principe gelijk is aan de rest van zijn salaris tot het eind van zijn contract. Waarom zorgde de, in de 

inleiding al kort besproken, zaak Dahmane dan voor de nodige opschudding? De hoogte van de 

vergoeding bij contractbreuk door sportbeoefenaars wordt in België  specifiek berekend op basis van 

een koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van ’78. Op grond van dat uitvoeringsbesluit kwam de 

hoogte van de vergoeding in het geval van Dahmane te liggen op 36 maanden loon, terwijl de hoogte 

van de vergoeding zonder het uitvoeringsbesluit op basis van de wet van ’78 (zoals deze geldt voor alle 

werknemers)  zou komen te liggen op 10,24 maanden loon, oftewel de restwaarde van zijn contract. Het 

Arbeidshof te Hasselt oordeelde op 16 mei 2014 dat het uitvoeringsbesluit discriminerend was 

tegenover sportbeoefenaars en dat zodoende het reguliere arbeidsrecht van toepassing was.  

Vanwege de gevolgen van de wet van ’78 in België hebben de Belgische clubs dus een gentleman’s 

agreement gesloten, waarvan het doel is om spelers te ontmoedigen hun contract eenzijdig te 

verbreken. Uiteraard is een dergelijke afspraak juridisch gezien niet fraai. In principe worden spelers die 

op grond van de wet rechtmatig hun contract hebben beëindigd  gezien als persona non grata en wordt 

hen de mogelijkheid ontzegt om hun vak  uit te oefenen. Maar omdat de afspraak niet juridisch 

afdwingbaar is zijn er gevallen waarin clubs toch spelers aantrekken die op grond van de wet van ’78 

hun contract hebben verbroken. Al met al is de situatie in België hierdoor naar mijn mening op z’n 

zachtst gezegd erg rommelig en niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid. Indien de Wwz ongewijzigd 

zou blijven, verwacht ik niet dat Nederlandse clubs zullen kiezen voor een dergelijke onderlinge 

afspraak, waardoor een speler bij een binnenlandse transfer, in tegenstelling tot wat de minister 

betoogde, zodoende een belang zal hebben bij het plegen van contractbreuk.    
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Wanneer een speler vanuit Nederland een internationale transfer wil bewerkstelligen door middel van 

het plegen van contractbreuk zou dit anders kunnen liggen, aangezien bij transfers met een 

internationale dimensie de FIFA-RSTP van toepassing zijn.  Stel dat een speler van een Nederlandse club 

opzegt tegen betaling van de restwaarde van zijn contract. Vervolgens tekent hij een 

arbeidsovereenkomst bij een club in Spanje, waarna de Spaanse bond zich namens de Spaanse club bij 

de KNVB meldt voor de afgifte van het ITC .  De Nederlandse club weigert vervolgens mee te werken aan 

de afgifte van het ITC, waarop de Spaanse club (en/of de speler) de DRC verzoekt om de Nederlandse 

club te veroordelen tot het afgeven van het ITC.  In paragraaf 1.5 besprak ik al art. 22, sub a FIFA-RSTP, 

op grond waarvan de DRC bevoegd is in geschillen tussen clubs en spelers met betrekking tot de 

waarborging van de contractuele stabiliteit (art. 13 t/m 18 FIFA-RSTP) waar het gaat om een verzoek tot 

afgeven van een ITC. In dit geval zal de Nederlandse club zich beroepen op art. 17 FIFA-RSTP, op grond 

waarvan de partij die contractbreuk pleegt gehouden is een schadevergoeding te betalen, met de hoop 

dat de vergoeding die de DRC zal toekennen vele malen hoger ligt dan de restwaarde van het contract. 

De Spaanse club (en/of de speler) zal zich juist beroepen op het feit dat de nationale (Nederlandse) 

wetgeving het belangrijkste en/of enige criterium is voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding 

die bij contractbreuk kan worden toegekend. De vraag is nu hoe de DRC en/of het CAS zullen oordelen 

met betrekking tot deze botsing tussen nationaal recht en FIFA-regelgeving.      

Het is daarbij niet ondenkbaar dat de DRC (en ook het CAS) zal oordelen dat de FIFA-Reglementen 

voorrang krijgen boven de Nederlandse wetgeving.  Zo stelt de Weger:  

“It can be derived from DRC jurisprudence that RSTP rules are leading and that national laws are quite (and the last 

years became more and more) inferior. The DRC takes into account the national law, but it will not be decisive in 

any event. In a decision of the DRC of 6 august 2009 (no. 89145 en no. 89391, GH) with regards to the question 

which rules prevail, the DRC considered the jurisprudence of the CAS, in particular CAS 2005/A983, which states 

that the RSTP have supremacy over national laws in cases regarding transfers of players between football clubs 

from different associations.” 183 

Het bovenstaande houdt in dat er een kans bestaat  dat de vergoeding die moet worden betaald voor 

een speler van een Nederlandse club die contractbreuk pleegt, met als doel het bewerkstelligen van een 

internationale transfer, op grond van de FIFA-RSTP veel hoger ligt dan de restwaarde van het contract 

op basis van de Wwz.  Hoe hoger dit bedrag ligt, hoe minder belang de speler zal hebben bij het plegen 

van contractbreuk in internationaal verband. Dit houdt ook verband met de internationale 

concurrentiepositie van de Nederlandse clubs. Hoe hoger dit bedrag ligt, des te beter de  

concurrentiepositie van de clubs zal zijn. De Wwz heeft dus niet direct tot gevolg dat de internationale 

concurrentiepositie van de Nederlandse clubs verslechterd; dit zal grotendeels afhangen van hoe  de 

DRC en het CAS een zaak, zoals hierboven voorgesteld, zullen beoordelen. Gezien de beschreven situatie 

in België is het opmerkelijk dat zich een vergelijkbare zaak nog niet heeft voorgedaan. Stijn Francis en 

Dirk de Vos (nationaal verantwoordelijke van de spelersvakbond Sporta in België) antwoorden op vragen 

daarover: 

“Is er geen precedent van een speler die vanuit België via de wet van ’78 naar een buitenlandse club is gegaan?  
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De Vos: Vorig jaar is Icham Mouissie van Doornik via de wet van ’78 naar Bahrein gegaan. Doornik diende een 

klacht in, maar de FIFA verklaarde die ongegrond. 

De wet van ’78 duwde toen dus de FIFA-regels naar de achtergrond? 

De Vos: Waarom zou de klacht anders ongegrond verklaard zijn? Spijtig genoeg bestaat er geen gemotiveerd 

verslag over die zaak omdat dat nooit is opgevraagd. 

Francis: Ik weet niet of die zaak door Doornik goed is aangepakt.” 184 

Het bovenstaande leidt ertoe dat het, totdat er een uitspraak van de DRC en het CAS in een 

vergelijkbaar geval is, onduidelijk is wat de invloed van de Wwz zal zijn op de internationale 

concurrentiepositie van de Nederlandse clubs. En zelfs als er een dergelijke uitspraak komt, is het 

afwachten of deze ‘toereikend’ genoeg zal zijn gezien de wisselvalligheid van de jurisprudentie die 

afkomstig is van deze arbitrale instanties.  Ik ben van mening dat deze situatie niet wenselijk is voor de 

stabiliteit van het Nederlandse betaald voetbal.  

4.5.3  De bevoegdheid van de arbitragecommissie van de KNVB 

De minister stelde verder: 

“Veelal zal in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen dat de werkgever bereid is mee te werken aan beëindiging 

met wederzijds goedvinden, onder de voorwaarde dat de werknemer of derden – een nieuwe club – aan de 

werkgever, dus de oude club, een vergoeding betaalt. Als een club niet wil meewerken aan een transfer, zal men 

zich in de regel moeten wenden tot de arbitragecommissie van de KNVB of de FIFA. Beide kennen hun eigen regels 

en procedures, ook als het gaat om het vaststellen van een afkoopsom, veelal met uitsluiting van de burgerlijke 

rechter, waarbij rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de desbetreffende sector. 

(…) Met andere woorden: de conclusies lijken mij voorbarig.” 185  

Hier is mij onduidelijk wat de rol zou zijn van de arbitragecommissie van de KNVB na invoering van de 

Wwz. Het lijkt alsof de regering ervan uit gaat dat de bevoegdheid, die de arbitragecommissie toekwam 

op grond van het achtste lid van art. 7:685 BW, om naar billijkheid de hoogte van de 

ontbindingsvergoeding vast te stellen ongewijzigd blijft. Ik betwijfel dat. Op grond van artikel 71 

Arbitragereglement KNVB beslist de arbitragecommissie met inachtneming van het bepaalde in de wet, 

als goede mannen naar billijkheid en bij meerderheid van stemmen. Hendrickx schrijft hierover:  

 
“De scheidsrechters worden dus geacht de wet toe te passen, zelfs als de bepalingen ervan niet van zo 

fundamentele aard zijn dat zij als recht van openbare orde kunnen worden beschouwd.” 186 
 

Dit betekent dat de arbitragecommissie de wet dient toe te passen ook als het gaat om bepalingen die 

niet van openbare orde zijn, zoals bepalingen van dwingend recht. Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de wet in 

artikel 7:671c, vierde lid, onder c, BW dat de kantonrechter indien hij het verzoek van de werknemer tot 

ontbinding inwilligt en indien hem dat met het oog op de omstandigheden billijk voorkomt, aan de 

                                                           
184 Kristof de Ryck, ‘Eigenlijk is er niks vreemds aan de wet van ‘78’, Sport/Voetbalmagazine, 14/08/2013, p. 103. 
185

 Citaat uit de plenaire behandeling van de Wwz in de Eerste Kamer, te vinden op 
https://www.eerstekamer.nl/stenogram/stenogram_453 
186 F. Hendrickx, ‘Vrijheid en stabiliteit in voetbalcontracten’, SMA 2003/2, p. 65. 



57 
 

werkgever een vergoeding kan toekennen tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het in geld vastgestelde 

loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst geduurd zou hebben indien deze van rechtswege zou 

zijn geëindigd. De hoogte van de vergoeding die naar billijkheid toegekend kan worden (de restwaarde 

van het contract) is zodoende wettelijk vastgelegd. De arbitragecommissie ontleent zijn bevoegdheid tot 

het vaststellen van de ontbindingsvergoeding aan deze bepaling. 

 

In art. 1054, vierde lid, Rv wordt bepaald  dat het scheidsgerecht in alle gevallen rekening houdt met de 

toepasselijke handelsgebruiken, wat inhoudt dat  de arbitragecommissie rekening houdt met de 

specifieke omstandigheden in de voetbalbranche. Dit gegeven tezamen met het feit dat de 

arbitragecommissie als goede mannen naar billijkheid beslist doet echter niet af aan het feit dat de 

arbitragecommissie geacht wordt de wet toe te passen, en zij zodoende niet bevoegd is om een hogere 

vergoeding toe te kennen dan wettelijk is geregeld. Zodoende wordt de nu geldende ‘jurisprudentie’ 

afkomstig van de arbitragecommissie, zoals besproken in paragraaf 2.6, onbruikbaar.  Daardoor wordt 

het voor de speler aantrekkelijker (dan nu het geval is) om zijn contract door middel van ontbinding te 

doen proberen te beëindigen indien  hij een transfer wil bewerkstelligen en zijn huidige club niet 

meewerkt.  

Uit paragraaf 4.4.1 bleek echter dat de speler er toch eerder voor zal kiezen om zijn contract op te 

zeggen op grond van art. 7:677 BW, omdat het enerzijds voor de hoogte van de te betalen vergoeding 

niet uitmaakt en anderzijds de arbitragecommissie van de KNVB dan niet zal beoordelen of de overgang 

een aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering voor de speler inhoudt. Zo ondermijnt de 

eenzijdige opzegging op grond van art. 7:677 BW uiteindelijk de bevoegdheid van de arbitragecommissie 

op grond van art. 7:671c BW. Dit alles leidt ertoe dat de  invloed die de arbitragecommissie überhaupt 

kan uitoefenen op conflicten met betrekking de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van spelers in 

het betaald voetbal sterk gereduceerd wordt. Naar mijn mening is ook dit een onwenselijke situatie voor 

het Nederlandse betaald voetbal.  

4.6 Aanpassing van de Wwz  

De minister concludeerde zijn betoog als volgt: 

“Dit neemt niet weg dat er onrust is ontstaan, die ik bijzonder serieus neem. Daarom is er direct contact 
opgenomen met de KNVB. Wij gaan met elkaar om de tafel om het op te lossen. Wij zullen dit probleem oplossen 
voor de inwerkingtreding van dit deel van de wet op 1 juli 2015. Ik zal de Kamer op de hoogte stellen van de 
uitkomst van de gesprekken met de KNVB en de andere belanghebbenden in dit verband.” 187 

Hieruit bleek naar mijn mening dat de minister niet geheel overtuigd was van zijn eigen betoog; er werd 

onderkend dat er onrust was ontstaan en dat er een ‘probleem’ was dat opgelost diende te worden, 

waartoe er met de KNVB overlegd zou worden. Wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn, werd 

echter niet toegelicht. Dit zorgde enige tijd voor onduidelijkheid in de praktijk.   
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Uiteindelijk kwam er voor de praktijk een einde aan de onduidelijkheid op 1 september 2014 met de 

eerste nota van wijziging bij de voorgestelde Verzamelwet SZW 2015.188 In die nota wordt onder andere 

een wijziging voorgesteld van zowel art. 7:671c BW  als art. 7:677 BW. Aan art. 7:671c BW wordt (onder 

vernummering van het vierde tot vijfde lid) een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 

“4. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan worden bepaald dat de kantonrechter 
de vergoeding, bedoeld in lid 3, onderdeel c, op een hoger bedrag kan stellen, indien de werknemer een in die 
regeling aan te wijzen functie in een bedrijfstak uitoefende. Uitsluitend functies in een bedrijfstak die zijn 
aangewezen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 668a, lid 8, kunnen worden aangewezen als een functie 
als bedoeld in de eerste zin.” 

189
 

Tevens wordt aan art 7:677 BW (onder vernummering van het zesde tot het zevende lid) een nieuw 

zesde lid wordt toegevoegd, luidende: 

“6. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan worden bepaald dat de kantonrechter 
de vergoeding, bedoeld in lid 4, op een hoger bedrag kan stellen ten laste van de werknemer, indien de werknemer 
een in die regeling aan te wijzen functie in een bedrijfstak uitoefende. Uitsluitend functies in een bedrijfstak die zijn 
aangewezen in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 668a, lid 8, kunnen worden aangewezen als een functie 
als bedoeld in de eerste zin.” 190 

Dit betekent dat arbitragecommissie van de KNVB in het geval van ontbinding op verzoek van de speler 

of in het geval van opzegging door de speler bevoegd is om aan de club een hoger bedrag toe te kennen 

dan de restwaarde van het contract. Daardoor wordt invloed van de arbitragecommissie in het betaald 

voetbal niet gereduceerd en is het mogelijkheid dat de huidige ‘jurisprudentie’ van kracht blijft. Of dat 

laatste ook zo zal zijn en of de arbitragecommissie ook dezelfde lijn zal blijven hanteren bij het 

berekenen van de vergoedingen zal moeten blijken. Ik ga daar gezien toelichting bij de wijziging van 

deze twee artikelen (en mede door navraag aan de bestuurssecretaris van de KNVB)  wel vanuit: 

“In artikel 677, vierde lid, van het BW is geregeld dat als een werknemer ten onrechte een arbeidsovereenkomst 
opzegt wegens een dringende reden, hij aan de werkgever een vergoeding verschuldigd is gelijk aan zijn loon over 
de resterende looptijd van de arbeidsovereenkomst als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die 
de mogelijkheid van tussentijdse opzegging niet kent. In artikel 7:671c, derde lid, onderdeel c, van het BW is 
geregeld dat de rechter aan de werkgever een vergoeding van dezelfde omvang kan toekennen als een dergelijke 
arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer wordt ontbonden. Hiermee wordt aangesloten bij de huidige 
praktijk als het gaat om het opzeggen of ontbinden van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet de 
mogelijkheid tot tussentijdse opzegging kent. Bij de behandeling van de Wwz in de Eerste Kamer is de vraag aan de 
orde gekomen of deze regeling niet voor problemen zal zorgen in de sector betaald voetbal, gelet op het 
internationale transfersysteem. Toegezegd is dat als, onder meer na overleg met de KNVB, zou blijken dat dit het 
geval is, voor de desbetreffende sector - via het onderhavige wetsvoorstel - een uitzondering zal worden gemaakt. 
Een uitzondering die ertoe strekt dat de rechter (of een arbitragecommissie) een hogere vergoeding kan toekennen 
daar waar het gaat om het tussentijds opzeggen of ontbinden van een arbeidsovereenkomst door of op verzoek 
van een profvoetballer.” 

191
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Aanpassing van de Wwz zoals door de regering in deze Nota voorgesteld lijkt mij een juiste oplossing. 

Toch ben ik van mening dat de onderbouwing voor de  wijzigingen niet geheel correct is. De toelichting 

vervolgt namelijk: 

 
“Naar aanleiding van genoemd overleg is geconcludeerd dat clubs – doordat spelers zo hun contract kunnen 
‘afkopen’ tegen betaling van alleen het nog resterende aantal maandsalarissen waarop zij tot het einde van hun 
contract recht zouden hebben gehad - zo slechts een geringe vergoeding ontvangen in verhouding tot de thans 
bestaande situatie. Dat tast de huidige systematiek van vergoedingen aan. Ook is geconcludeerd dat dit de 
concurrentiepositie van Nederlandse clubs in internationaal verband zou schaden. Het zal immers betekenen dat 
buitenlandse clubs tegen een geringe vergoeding spelers van Nederlandse clubs kunnen overnemen, daar waar 
Nederlandse clubs voor vergelijkbare spelers mogelijk een veelvoud moeten betalen. Dat is ongewenst.” 192 
 

Dat door toepassing van art. 7:671c BW en art 7:677 BW door de arbitragecommissie van de KNVB de 

huidige systematiek van vergoedingen in Nederland zou wordt aangetast, leek mij duidelijk. Dat 

vaststaat dat de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse clubs hierdoor  geschaad wordt, 

betwijfel ik. Gezien de analyse in paragraaf 4.4.2 kan worden gesteld dat de (ongewijzigde) Wwz er niet 

direct toe leidt dat buitenlandse clubs tegen een relatief geringere vergoeding spelers van Nederlandse 

clubs kunnen overnemen, maar dat dit afhangt van hoe de DRC en hat CAS zullen oordelen in een zaak 

waarin de verhouding tussen de Wwz (of nationale wetgeving met een vergelijkbaar effect uit een ander 

land) en de FIFA-RSTP centraal staat. Politiek gezien is het uiteraard handig een dergelijk ‘angstbeeld’ te 

schetsen; zo wordt de kans dat de wijzigingen door het parlement worden aangenomen vergroot. Toch 

meen ik dat de in de nota voorgestelde wijziging van de Wwz wel een juiste oplossing is, omdat ik het 

niet wenselijk acht dat de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse clubs afhangt van een 

beslissing van de DRC of het CAS. Ook indien deze instanties zouden oordelen dat er een hoge 

vergoeding staat tegenover het plegen van contractbreuk, waardoor de internationale 

concurrentiepositie van de clubs niet zou worden aangetast, ben ik van mening dat  de nationale 

gevolgen, in aanmerking genomen de huidige (rommelige) situatie in België alsmede de gereduceerde 

invloed van de arbitragecommissie van de KNVB, niet bevorderlijk zijn voor de stabiliteit en het niveau 

(van de competitie) van het Nederlandse betaald voetbal. De toelichting vervolgt: 

 
“De uitzondering is aldus vormgegeven dat aangesloten is bij de mogelijkheid die artikel 7:668a, achtste lid, van het 
BW biedt voor het buiten toepassing verklaren van de zogenoemde ketenbepaling, kortweg, als dat voor het 
voortbestaan van een sector noodzakelijk is en het binnen de sector reeds bestendig gebruik is om alleen met 
overeenkomsten voor bepaalde tijd te werken. Zoals bij de Wwz is toegelicht, is deze bepaling eveneens 
opgenomen met het oog op de sector betaald voetbal waar het aangaan van tijdelijke contracten met 
profvoetballers de standaard is, gelet ook op het systeem van vergoedingen waar hiervoor aan is gerefereerd. Als 
het gaat om de hoogte van de toe te kennen vergoeding kan de rechter rekening houden met de specifieke 
omstandigheden die gelden in het betaald voetbal.” 

193
 

 

Ik meen dat het een juiste keuze is van de regering om aan te sluiten bij de ministeriële regeling van art. 

7:668a BW aangezien hier ook een expliciete uitzondering voor het betaald voetbal, of meer specifiek de 

functie van profvoetballer, gemaakt wordt. Zoals uit de inleiding bleek, is de Verzamelwet SZW 2015, 

met de voorgestelde nota van wijziging, inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen waardoor de 
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gevolgen van de Wwz voor het beëindigen van spelerscontracten en het transfersysteem in het 

Nederlandse betaald voetbal uiteindelijk zullen meevallen. 

 

4.7 Conclusie 

 

De hoofdvraag van deze scriptie luidt:  

Wat zijn de mogelijke gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid voor de beëindiging van 

spelerscontracten en het  transfersysteem in het Nederlandse betaald voetbal? 

De gevolgen van het gewijzigde flexrecht worden voornamelijk opgevangen in de nieuwe CAO voor 

contractspelers. Zo leidt de nieuwe aanzegtermijn (art 7:668 BW) ertoe dat de club uiterlijk een maand 

voordat de arbeidsovereenkomst afloopt een mededeling aan de speler zal moeten doen over het al dan 

niet voortzetten van de overeenkomst en de voorwaarden daarvan. Wordt de aanzegplicht geheel niet 

nagekomen door de club dan is deze de speler een vergoeding verschuldigd gelijk aan één maandsalaris 

en bij niet tijdig nakomen en vergoeding naar rato. Bij art. 6, derde lid, CAO, waarin wordt bepaald dat 

de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussen  club en speler van rechtswege  eindigt door 

het verstrijken van de overeengekomen periode, is dan ook een toelichting opgenomen die bepaalt dat 

per 1 januari 2015 aangezegd dient te worden op de wijze zoals alsdan vastgelegd in art. 7:668. 

Aangezien in de CAO wordt bepaald dat spelerscontracten altijd eindigen op 30 juni van enig jaar zullen 

clubs dan ook moeten aanzeggen voor 31 mei.  

De nieuwe ketenregeling (art. 7:668a BW) heeft tot gevolg dat er sprake is van een 3x2x6 regel in plaats 

van een 3x3x3 regel. De nieuwe doorbrekingstermijn is 6 maanden met als gevolg dat in de CAO, waar er 

gesproken wordt over een doorbrekingstermijn van 3 maanden,  een toelichting is geplaatst die bepaalt 

dat het aantal maanden genoemd in het artikellid (de tussenpozen van drie maanden) per 1 juli 2015 

wordt aangepast en dient te worden gelezen als tussenpozen van maximaal zes maanden. Verder kan de 

ketenregeling in het geheel buiten toepassing worden verklaard indien de Minister van SZW een 

ministeriële regeling uitvaardigt waarin hij bepaalde functies heeft aangewezen, omdat het voor die 

functies in die bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en 

van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd (art. 7:668a, achtste lid, BW). Dat er zo’n ministeriële regeling voor de 

profvoetbalsector en de functie profvoetballer komt staat vast, waardoor er in de CAO nog steeds wordt 

afgeweken van de ketenregeling en er in het betaald voetbal zodoende geen arbeidsovereenkomsten 

voor onbepaalde tijd ontstaan door opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. 

 Art. 7:670b BW, leidt ertoe dat spelers het recht krijgen om een beëindigingsovereenkomst, welke bij 

een transferovereenkomst vaak wordt gesloten met de oude club, zonder opgaaf van redenen, binnen 

veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan 

de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. Dit kan leiden tot enige onzekerheid bij clubs in het 

betaald voetbal met betrekking tot het tussentijds beëindigen van het spelerscontract. Toch denk ik dat 

spelers de beëindigingsovereenkomst nauwelijks buitengerechtelijk zullen ontbinden. De mogelijkheid 
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tot buitengerechtelijke ontbinding door de speler zorgt ervoor dat de voorwaarden in de 

beëindigingsovereenkomst (wellicht meer dan nu) naar wens zullen zijn van de speler. 

De regeling van de transitievergoeding (art. 7:673-673c BW) leidt ertoe dat een club die de 

arbeidsovereenkomst van de speler, indien deze minimaal 2 jaar heeft geduurd, heeft beëindigd (door 

middel van opzegging of ontbinding) of niet heeft voortgezet (waarbij idealiter tijdig aangezegd is) 

gehouden is de speler een vergoeding te betalen. Voor clubs is dit een extra kostenpost die wel te 

overzien is. Daarnaast komt het in de praktijk niet heel vaak voor dat de arbeidsovereenkomst van een 

(belangrijke) speler die veel verdiend niet met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, tenzij hij 

bijvoorbeeld zijn carrière bij de club beëindigd. Ik verwacht dan ook niet dat door de sociale partners in 

het betaald voetbal van de mogelijkheid die art. 7:673b BW biedt om per CAO van de wettelijk 

geregelde transitievergoeding af te wijken, gebruik gemaakt zal worden, ook omdat daarin 

gelijkwaardige voorzieningen moet worden opgenomen die gericht zijn op het voorkomen van 

werkeloosheid of het bekorten van de periode daarvan. Het gevolg van de transitievergoeding voor de 

beëindiging van spelerscontracten in het betaald voetbal is derhalve dat er een extra kostenpost voor 

clubs wordt geïntroduceerd, maar dat deze kosten niet zodanig hoog zijn dat ze invloed zullen hebben 

op de huidige manier van beëindiging van spelerscontracten.  

Het door de Wwz gewijzigde ontslagrecht kon, vóór aanname van de besproken nota van wijziging door 

het parlement, grote gevolgen hebben voor de beëindiging van spelerscontracten en het 

transfersysteem in het Nederlandse betaald voetbal. De arbitragecommissie van de KNVB zou bij 

opzegging (art. 7:677 BW) of ontbinding (art. 7:671c BW) van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd door de speler ‘slechts’ bevoegd zijn geweest een vergoeding aan de club toe te kennen tot ten 

hoogste de restwaarde van het contract. Daarnaast zou door de verhouding tussen deze artikelen de 

invloed die de arbitragecommissie nu nog heeft op conflicten met betrekking tot beëindiging van 

spelerscontracten sterk gereduceerd worden.  Dit verandert de systematiek van arbeidsrechtelijke 

vergoedingen waarop het huidige transfersysteem is gebaseerd. Doordat de vergoedingen die 

doorgaans bij transfers tot stand komen (door middel van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 

wederzijds goedvinden en door ontbinding bij de arbitragecommissie) veel hoger liggen dan de 

restwaarde van het contract dreigde er nationaal een (grote) inkomstenpost voor de clubs te vervallen. 

Clubs kunnen zich hiertegen indekken door in de arbeidsovereenkomst met de speler een clausule op te 

nemen die expliciet ziet op de (on)mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

en daaraan een  hoger bedrag te verbinden. Dit zou echter een nieuw punt aan de onderhandelingstafel 

worden waardoor de (nationale) positie van de speler wordt versterkt.     

De angst bestond dat buitenlandse clubs door het nieuwe ontslagrecht eveneens spelers (waarbij de 

hiervoor besproken clausule in het contract ontbreekt) tegen betaling van de restwaarde van het 

contract konden overnemen, waardoor de  internationale concurrentiepositie van de clubs en daarmee 

het niveau van de Nederlandse competitie zou verslechteren.  Gezien de situatie in België, waar al 

langer geldt dat spelers hun contract eenzijdig kunnen beëindigen tegen betaling van de restwaarde van 

het contract, maar waar niet is gebleken dat buitenlandse clubs  veel minder betalen voor de transfer 

van een speler uit de Belgische competitie, was dat naar mijn mening niet direct het geval. Bij een 

internationale transfer gelden immers de FIFA-regels, waarbij er door de DRC (en in hoger beroep het 
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CAS) sancties kunnen worden opgelegd, onder andere in de vorm van een hoge schadevergoeding aan 

de partij die contractbreuk pleegt. Of het ontslagrecht, vóór de nota van wijziging, zou leiden tot een 

verslechtering van de internationale concurrentiepositie van de clubs was zodoende afhankelijk van hoe 

de DRC (en het CAS) zullen oordelen in een geval waarin een speler op grond van nationale wetgeving 

zijn contract tegen betaling van de restwaarde daarvan opzegt en vervolgens een internationale transfer 

maakt. Ik acht het onwenselijk dat de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse clubs 

daarvan afhangt. Om ook nationaal, gezien de rommelige situatie in België alsmede de gereduceerde 

invloed van de arbitragecommissie van de KNVB,  onduidelijkheid te voorkomen ben ik van mening dat 

de voorgestelde wijziging van de Wwz door middel van de nota van wijziging Verzamelwet SZW 2015 

een goede oplossing is. 

Indien de voorgestelde nota van wijziging ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, ontstaat er, 

gekoppeld aan de bij de ketenregeling geïntroduceerde ministeriële regeling (art. 7:668a, achtste lid, 

BW)  een wettelijke uitzondering voor de profvoetbalsector, in die zin dat de arbitragecommissie van de 

KNVB bij opzegging of ontbinding (art 7:677 BW of art 7:671c BW) van de arbeidsovereenkomst van 

bepaalde tijd door de speler, een hoger bedrag kan toekennen dan de restwaarde van het contract. 

Daardoor blijft de huidige systematiek van vergoedingen waarop het transfersysteem gebaseerd is in 

stand en wordt er een hoop onduidelijkheid weggenomen. 

Samengevat ziet het er naar uit dat de  gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het betaald voetbal 

in Nederland zodoende mee zullen vallen.  
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