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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn masterscriptie over de gewijzigde ketenregeling in de Wet werk en zekerheid. Ik ga in 

het bijzonder in op de gevolgen van onderhavige regeling voor het professionele voetbal.  

 

Deze masterscriptie is geschreven in het kader van de afsluiting van mijn studie Rechtsgeleerdheid, 

afstudeerrichting arbeidsrecht, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gaandeweg mijn master heb ik 

colleges gevolgd over sport en recht. Deze colleges spraken mij in combinatie met mijn colleges over 

het arbeidsrecht aan. Vanaf dat moment kreeg ik de bevestiging dat ik deze rechtsgebieden wilde 

combineren voor mijn masterscriptie.  

 

Een half jaar voordat ik startte met mijn masterscriptie is het voorstel van wet voor de Wet werk en 

zekerheid ingediend door mr. dr. L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Zojuist genoemde wet is een verzamelnaam voor meerdere wijzigingen binnen het arbeidsrecht en 

ontslagrecht. Ik behandel in deze scriptie alleen de gewijzigde ketenregeling, omdat deze regeling 

mijn interesse gedurende mijn studie vaker opwekte. De ketenregeling is een passende manier om 

werkzekerheid voor werknemers te creëren, maar ook om de flexibiliteit voor de werkgever te 

behouden. Werkgever en werknemer zijn namelijk door de tijdelijke arbeidsovereenkomst contractueel 

niet lang aan elkaar verbonden. Dit is voordelig indien de samenwerking niet loopt of de werkgever 

slechts tijdelijk een kracht nodig heeft. Bevalt de samenwerking, dan kunnen beide partijen de 

arbeidsovereenkomst verlengen en komt een vast contract in het vizier. Vanwege mijn interesse in de 

sport ben ik nieuwsgierig hoe de ketenregeling na de Wet werk en zekerheid zijn werking vindt in de 

professionele sport. Mevrouw prof. mr. M. Olfers heeft mij er op gewezen mijn onderzoek te 

specificeren op het professionele voetbal, nu het hier gaat om een professionele teamsport en een 

bijzondere invulling van het arbeidsrecht. Er gelden bijvoorbeeld diverse cao’s binnen de voetbalsport 

en er wordt openlijk over voetbalcontracten van individuele spelers geschreven en gesproken. Ik ben 

vervolgens op zoek gegaan naar informatie en tot mijn verbazing blijken tijdelijke arbeidscontracten 

een grotere impact te hebben binnen het professionele voetbal dan ik dacht. 

 

Ik hoop dat een ieder die kennis van deze masterscriptie wil nemen het met veel plezier zal lezen; ik 

heb er in ieder geval met veel plezier en enthousiasme aan gewerkt.  

 

Als laatste wil ik een woord van dank richten aan de mensen die mij bijgestaan hebben om deze 

masterscriptie tot stand te laten komen. Mijn ouders, dank jullie wel voor de steun en het geven van 

een laatste duwtje in de rug om het onderzoek af te ronden. De heer drs. P.C.C. (Paul) Rodenburg, 

directeur van de Praktizijns-Sociëteit, die mij met raad en daad heeft bijgestaan. Hij stelde de 

Praktizijnsbibliotheek voor mij open voor ondersteunende informatie en mijn dank is groot voor de 

feedback die hij mij gaf tijdens het meelezen. Tevens waardeer ik de fijne en enthousiaste begeleiding 

vanuit de Vrije Universiteit door mevrouw prof. mr. M. (Marjan) Olfers gedurende mijn afstuderen. Ook 

voor de inhoudelijke uitleg en feedback die zij mij heeft gegeven is mijn dank groot. Als laatste wil ik 

mijn lieve vriend en partner, Kevin Lens, bedanken voor al zijn steun, geduld en vertrouwen in mij, 

maar vooral ook voor zijn uitleg over het functioneren en de structuur van de voetbalcompetitie als 

belangrijke aanvulling op de juridische aspecten in mijn scriptie. 

 

 

Paula C. Chen 

Amsterdam, 29 mei 2015 
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Inleiding 
 

Op 29 november 2013 is het voorstel van wet voor de Wet werk en zekerheid “WWZ”
1
 ingediend. 

Voorgesteld wordt een aanpassing van onder meer dat artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek “BW”, ook 

wel bekend als de ketenregeling. Er worden diverse leden aan toegevoegd en de mogelijkheid om 

volledig van de ketenregeling af te wijken moet worden verkleind. Volledig afwijken mag enkel en 

alleen nog indien een sectorfunctie opgenomen is in een ministeriële regeling. Het voorstel van wet is 

op 8 februari 2014 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal “Tweede Kamer” en op 10 juni 2014 

door de Eerste Kamer der Staten-Generaal “Eerste kamer” aangenomen. Per 1 juli 2015 treedt de 

gewijzigde ketenregeling in werking. 

 

Welnu, de WWZ moet werkzekerheid creëren. Dit tracht de wetgever te bereiken door de 

ketenregeling zo te wijzigen dat voor de werknemer sneller een vast contract ontstaat, namelijk na 

twee jaar of na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met tussenpozen van zes maanden. Voor de 

“gewone” werknemer is dit gewenst, binnen de sport is dit echter een ander verhaal. Vanwege de 

bijzondere aard van de sport wordt alleen gewerkt met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, het 

bekendste voorbeeld hierbij is het professionele voetbal “profvoetbal”. De WWZ tracht met de nieuwe 

ketenregeling een arbeidsrechtelijk probleem op te lossen, maar daarentegen ontstaan voor de 

professionele voetbalsector meerdere problemen, zowel arbeidsrechtelijk als economisch. 

 

Sinds het Bosman-arrest
2
 worden in de voetbalsport voor langere periodes arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd afgesloten. Het is dan ook niet verrassend dat de voetbalsector in de cao voor 

Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2014-2018 geregeld heeft dat er geen 

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen ontstaan. Dat binnen de sport geen plaats is 

voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd werd in de uitspraak Veneburg
3
 reeds bevestigd. 

Dit is bijzonder omdat artikel 7:668a BW bepaalt dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten na verloop van 

tijd over zullen gaan in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De ratio achter de WWZ is geen 

onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit brengt grote gevolgen voor de 

voetbalsector. Geen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen voetbalspelers en clubs vormt 

namelijk een probleem.  

 

Het economisch probleem ontstaat als gevolg van het bovengenoemde arbeidsrechtelijke probleem. 

Als niet langer gewerkt kan worden met een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd tussen een voetbalspeler en een club dan ontstaat een verstoring van het huidige (internationale) 

transfersysteem. De kern van het transfersysteem is dat een professionele voetbalspeler 

“profvoetballer/speler” een vergoeding aan de professionele voetbalclub “profclub/club” moet 

betalen, omdat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig wordt beëindigd. Dit strookt met 

het huidige arbeidsrecht. Deze vergoeding wordt binnen de voetbalsport de transfervergoeding 

genoemd. De hoogte hiervan is beperkt tot de reële en werkelijke opleidingskosten die een club voor 

een speler heeft gemaakt
4
. Echter, transfervergoedingen stijgen tegenwoordig boven zojuist 

genoemde kosten uit! Juist door deze buitengewoon hoge transfervergoedingen zijn tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten van groot belang voor de voetbalsport. Zonder tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten kan het transfersysteem in de huidige vorm niet voortbestaan.  

 

                                                      
1
 Stb. 2014, 216  “Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de 

rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, 

het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)” . 
2
 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, ECLI:NL:XX:1995:AD2444, NJ 1996/637 (Bosman). 

3
 Kantonrechter Utrecht 5 december 2007, LJN: BB9399, JAR 2008/6 (Rabo Wielerploegen/Veneburg). 

4
 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, ECLI:NL:XX:1995:AD2444, NJ 1996/637 (Bosman) en HvJ EG 16 maart 2010, 

zaak C-325/08, ECLI:EU:C:2010:143 (Bernard). 
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De WWZ wijzigt tevens de hoogte van de vergoeding bij tussentijdse beëindiging van 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Werkgevers, en dus ook profclubs, kunnen vanaf 1 juli 

2015 bij tussentijdse beëindiging door een werknemer/speler slechts nog een wettelijke 

schadeloosstelling vorderen. Dit heeft als gevolg dat iedere profvoetballer door een andere profclub 

gekocht kan worden tegen het betalen van de restloonwaarde van het contract. Op deze manier 

worden profvoetballers “koopjes” voor andere profclubs. Zeker buitenlandse profclubs hebben hier 

profijt van, omdat zij voetballers uit Nederland tegen een gering bedrag kunnen kopen. Nederlandse 

profclubs moeten daarentegen een aanzienlijk hoger bedrag betalen voor buitenlandse spelers
5
. Dit is 

opnieuw een economisch probleem dat ontstaat als gevolg van een arbeidsrechtelijk probleem. De 

WWZ is nationale wetgeving en werkt niet internationaal door. Het mondiale verband van de 

voetbalsport raakt verstoord, de competitie wordt oneerlijk en de toch al zwakke concurrentiepositie 

van Nederland in internationaal verband verdwijnt. Ik acht dit noemenswaardig, maar ik ga in deze 

scriptie niet dieper in op de hoogte van transfervergoedingen. 

 

Gelet op bovenstaande, uitgangspunt van de ketenregeling in de WWZ is geen onbeperkt aantal 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd meer toestaan. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten met 

voetbalspelers zijn binnen het profvoetbal echter van wezenlijk belang voor het ontvangen van 

transfervergoedingen en derhalve voor de werking van het transfersysteem. Het transfersysteem in 

Nederland verandert, waardoor het Nederlandse profvoetbal niet langer billijk mee kan doen met het 

internationale transfersysteem. Zet artikel 7:668a uit de Wet werk en zekerheid het transfersysteem 

van het professionele voetbal in Nederland buitenspel? 

 

Om bovenstaande probleemstelling te beantwoorden maak ik gebruik van de juridische 

onderzoeksmethode. Dit houdt in dat ik primaire en secundaire juridische bronnen heb bestudeerd en 

een analyse heb gemaakt van de nieuwe regeling ten opzichte van de bekende – inmiddels oude – 

regeling. In het primaire juridische bronnenonderzoek heb ik mij gericht op de wet- en regelgeving 

omtrent het verenigingsrecht en het arbeidsrecht, met artikel 7:668a BW als centraal richtpunt. Tevens 

heb ik mij verdiept in de Wet werk en zekerheid, het vernieuwde artikel 7:668a BW, de parlementaire 

toelichtingen op dit voorstel van wet en de cao’s
6
 omtrent het professionele voetbal. Als laatste heb ik 

gebruik gemaakt van rechtspraak betreffende arbeidscontracten en de ketenregeling binnen de 

professionele sport. In het secundaire juridische bronnenonderzoek heb ik mij gericht op de juridische 

literatuur; de juridische handboeken en tijdschriftartikelen. Via deze literatuur ben ik veel te weten 

gekomen over de ketenregeling binnen de sport en heb ik diverse analyses van de nieuwe Wet werk 

en zekerheid bestudeerd. Tevens heb ik gebruik gemaakt van krantenartikelen, tijdschriftenartikelen 

en berichtgevingen in voetbalbladen en op het internet. 

 

Deze scriptie begint met een inleidend hoofdstuk over wat profvoetbal precies inhoudt en hoe dit is 

georganiseerd. Hierbij bespreek ik het verenigingsrecht, de voetbalcompetitie, de 

arbeidsovereenkomst van de profvoetballer binnen het profvoetbal, de beroepsgang binnen het 

profvoetbal en het transfersysteem. Het verenigingsrecht is een belangrijk onderdeel van het recht 

binnen de voetbalsport, omdat het heerst over de statuten en reglementen van zowel voetbalclubs als 

nationale en internationale voetbalbonden. Deze statuten en reglementen sluiten zo op elkaar aan dat 

uniform geldende spel- en competitieregels ontstaan. Ook zijn de beroepsgang en het transfersysteem 

gebaseerd op het verenigingsrecht via de statuten en reglementen binnen het profvoetbal. Ik acht het 

verschil tussen amateur- en profvoetbal voor deze scriptie van groot belang. Ik ga daarom uitgebreid 

in op dit verschil en onderbouw dit door binnen de voetbalcompetitie aan te geven wanneer sprake is 

van amateur- en profvoetbal. Voor toepassing van het arbeidsrecht moet namelijk sprake zijn van 

profvoetbal. Bij amateurvoetbal komt men hier niet aan toe. In het tweede hoofdstuk volgt een 

                                                      
5
 Dit gaat veranderen door de Verzamelwet SZW. Artikel 7:671c en 7:677 WWZ worden gewijzigd: een hogere vergoeding kan 

toegewezen worden indien spelers tussentijds hun arbeidsovereenkomst opzeggen; Kamerstukken II  2013-14, 33 988, nr. 6, p. 

8 en 10. 
6
 Cao Trainer en Coaches Betaald Voetbal 2013-2016, cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2010-2014 en 

2014-2018, cao Sport 2015. 
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inhoudelijke bespreking van artikel 7:668a BW en de werking daarvan binnen het profvoetbal. 

Aansluitend hierop volgt het derde hoofdstuk over de inmiddels vastgestelde Wet werk en zekerheid 

en het gewijzigde artikel 7:668a BW. Bij deze twee hoofdstukken wordt tevens aansluiting gezocht bij 

het Europese recht vanwege de Richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de 

bestaande Europese jurisprudentie. De nationale ketenregeling moet namelijk voldoen aan de 

voorwaarden uit de Richtlijn en de uitleg van de Richtlijn in de jurisprudentie. In het laatste hoofdstuk 

behandel ik de gevolgen van het artikel 7:668a BW voor het profvoetbal en de mogelijke uitzondering 

hierop. Ik ga daarbij tevens in op vier andere professionele sporten ter vergelijking met het profvoetbal 

en of een mogelijke uitzondering op de ketenregeling voor hen ook opgaat. De argumenten die 

aangevoerd worden door het profvoetbal gaan namelijk ook op voor andere professionele sporten. Ik 

rond af met mijn conclusie aangaande de probleemstelling. 

 

Ter afbakening van deze scriptie ga ik alleen in op de toepassing van de ketenregeling op 

arbeidsovereenkomsten tussen profclubs en profvoetballers. Andere beroepen binnen de voetbalsport 

laat ik buiten beschouwing.  
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1 Professionele voetbalsport 
 

Ter inleiding van deze scriptie zet ik allereerst uiteen wat precies verstaan wordt onder “professioneel 

voetbal”. Ik zal daarbij ingaan op het verenigingsrecht (paragraaf 1.1), het onderscheid tussen 

amateursport en professionele sport (paragraaf 1.2), de arbeidsovereenkomst met de profvoetballer 

(paragraaf 1.3), de beroepsgang binnen de voetbalsport (paragraaf 1.4) en het transfersysteem 

(paragraaf 1.5) Het verenigingsrecht is de basis voor de statuten en reglementen van 

voetbalorganisaties, zowel nationaal als internationaal. De statuten en reglementen creëren uniform 

geldende spel- en competitieregels, geldend voor een ieder die aan het voetbalspel participeert. 

Tevens vloeit uit de statuten en reglementen voort welke beroepsgang gevolgd moet worden binnen 

het profvoetbal en is het transfersysteem gebaseerd op de reglementen van de FIFA. Voor de plaats 

van de arbeidsovereenkomst binnen de voetbalsport acht ik het van belang dat begrepen wordt waar 

binnen de voetbalsport de grens ligt tussen de amateur- en professionele sport. Om hier beter inzicht 

in te geven en een helder beeld te creëren behandel ik uitgebreid de competitie van de voetbalsport. 

 

1.1 Het verenigingsrecht 

Het recht tot vereniging is een grondrecht en kan slechts worden beperkt in het belang van de 

openbare orde
7
. Desalniettemin worden rechtsbetrekkingen binnen het verenigingsrecht beheerst door 

de wet, de gewoonte, de statuten, de reglementen, de bevoegdelijk genomen besluiten en de 

redelijkheid en billijkheid zoals bepaald in artikel 2:8 BW
8
. In beginsel zijn de wettelijke bepalingen 

dwingend
9
, maar er wordt veelal van afgeweken bij statuten en reglementen

10
. 

 

Nu de wet slechts de formele en algemeen geldende bepalingen voor rechtspersonen regelt, vormen 

de statuten de grondregels voor de rechtspersoon/voetbalclub. Zij geven de structuur en de 

werkingssfeer binnen de voetbalclub aan en binden de club en ieder die bij de oprichting of in de 

toekomst als lid toetreedt. De reglementen vinden vervolgens hun grondslag in de statuten en 

bakenen de rechten en verplichtingen van de toegetreden leden/sporters af
11

. Echter, door de 

bijzondere gelaagde structuur van de voetbalsport moeten de leden van een voetbalclub zich niet 

alleen houden aan de statuten en reglementen van de desbetreffende club, maar ook aan de regels 

van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond “KNVB”. Van de KNVB zijn namelijk de voetbalclub en al 

zijn leden lid. Artikel 7 van de algemene statuten van de KNVB heeft als oogmerk dat de statuten van 

de club afgestemd moeten zijn op de statuten van de sportbond. Het is zelfs zo, dat de KNVB op zijn 

beurt de statuten afgestemd moet hebben op de statuten van de internationale sportbonden: de 

Fédération Internationale de Football Association “FIFA” en de Union des Associations Européennes 

de Football “UEFA. Dit is vanwege het lidmaatschap van de KNVB bij de internationale bonden; zie 

artikel 10 lid 4 FIFA Statutes
12

, artikel 7bis lid 1 UEFA Statutes
13

 en artikel 4 lid 2 sub d Statuten 

KNVB
14

. 

 

De op elkaar aangesloten statuten hebben tot gevolg dat een speler door zijn lidmaatschap bij een 

voetbalclub tevens lid is van de KNVB. Zodoende is de speler gehouden de regels van de club, de 

KNVB en de regels van de FIFA en de UEFA te volgen. De speler is dus gebonden aan vier op elkaar 

aansluitende statuten en reglementen
15

. De gedachte achter deze viervoudige gebondenheid is dat 

een speler als lid van een club of van de KNVB automatisch de uniform geldende spel- en 

competitieregels accepteert, of deze nu nationaal of internationaal worden vastgesteld. Zonder deze 

                                                      
7 
Artikel 8 Grondwet. 

8 
Van Staveren 2007, p. 54 en Mosselman 2012, p. 42-45. 

9
 Algemene bepalingen rechtspersonen: art. 2:1-2:25 BW; specifieke bepalingen vereniging: art. artikelen 2:26-2:52 BW. 

10
 Artikel 2:25 BW. 

11
 Van Staveren 2007, p. 59 en p. 61-62; Mosselman 2012, p. 51. 

12
 FIFA Statutes edition july 2014, zie bijlage 1. 

13
 UEFA Statutes edition 2014, zie bijlage 2. 

14
 Statuten KNVB geldend voor 2014-2015, laatstelijk gewijzigd in de bondsvergadering van 2 december 2014, zie bijlage 3. 

15
 Van Staveren 2007, p. 59-64, Mosselman 2012, p. 51-52 en Van den Hout 2008, p. 4-5. 
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eenvormigheid kan geen kampioen of recordhouder aangewezen worden
16

. Of leden/voetballers zich 

daadwerkelijk bewust zijn van deze viervoudige gebondenheid betwijfel ik. Over het algemeen zijn 

voetballers alleen bezig met het spel als vrijetijdsbesteding en de directe spelregels die bij het spel 

horen om de competitie eerlijk te winnen. “Een potje voetballen”, waarbij het niet uitmaakt hoe de 

regels tot stand zijn gekomen of wie heeft besloten hoe het spel gespeeld wordt. De complexiteit van 

het afstemmen van de op getrapte wijze opgestelde regels van de club, de KNVB, de UEFA en de 

FIFA gaat mijns inziens volledig aan een voetballer voorbij.  

 

1.2 Amateursport tegenover professionele sport 

Binnen elke voetbalclub wordt onderscheid gemaakt tussen het sportieve niveau van voetballers qua 

kwaliteit en capaciteit. Dit onderscheid wordt gemaakt door de plaatsing van de spelers in een 

bepaald elftal, bijvoorbeeld in het eerste of het vijfde elftal. Elke sporter moet op gelijke wijze de 

grenzen van zijn eigen kunnen op kunnen zoeken tijdens de sportbeoefening. Dit is de reden voor het 

onderscheid tussen amateursport en professionele sport. Amateursport, ook wel “breedtesport” 

genoemd, wordt omschreven als zijnde sport die door de brede lagen van de sporters beoefend kan 

worden; professionele sport, ook wel “topsport” genoemd, wordt omschreven als zijnde sport op het 

hoogste niveau. De nationale of interregionale KNVB competitie in Nederland is afgestemd op de 

verschillende niveaus en bestaat uit de volgende onderdelen
17

: 

 

Amateurvoetbal; 
1. Topklasse, zaterdag en zondag  
2. Hoofdklasse A, B en C, zaterdag en zondag 
3. Eerste klasse 
4. Tweede klasse 
5. Derde klasse 
6. Vierde klasse 
7. Vijfde klasse 
8. Zesde klasse 

De internationale en Europese clubvoetbalcompetities vallen onder het profvoetbal. De UEFA verzorgt 

de Champions League en de Europa League; tevens houdt zij toezicht op de UEFA EURO: het 

Europees kampioenschap voetbal voor nationale teams. De FIFA schrijft het FIFA World Cup toernooi, 

het wereldkampioenschap voetbal
18

, uit en houdt toezicht op de naleving van haar regels door het 

land dat het toernooi organiseert. 

 

1.2.1 Voetbalcompetities  

Het amateurvoetbal is door de KNVB ingedeeld in zes regio’s: Noord, Oost, West I, West II, Zuid I en 

Zuid II. Binnen deze regio’s worden district-competities gespeeld. Via deze district-competities kunnen 

teams promoveren naar een hogere klasse of degraderen naar een lagere klasse. De district-

competities eerste klasse tot en met zesde klasse hebben meerdere poules gezien het grote aantal 

teams dat meedoet aan de competitie. Deze poules worden onderverdeeld in A, B, C enzovoort, 

waarbij de KNVB bepaalt welk team binnen een poule speelt. De teams in een poule kunnen dus 

verschillen per seizoen, maar de klasse wordt echter bepaald door promotie, handhaving of 

degradatie. Bij de topklasse wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de regio’s; een team uit 

Groningen kan tegen een team uit Limburg moeten spelen, omdat de topklasse een brug vormt tussen 

het amateurvoetbal en het profvoetbal. Deze brug blijkt uit de mogelijkheid te promoveren vanuit de 

topklasse naar de Jupiler League. De winnaar van de topklasse zaterdag speelt om het algehele 

amateurkampioenschap van Nederland tegen de winnaar van de topklasse zondag
19

. De algehele 

                                                      
16

 Van Staveren 2007, p. 63. 
17

 Zie artikel 18 van de Statuten KNVB en www.knvb.nl  competities  betaald voetbal en amateurvoetbal. 
18

 Zie www.uefa.com en www.fifa.com voor de internationale voetbalcompetities.  
19

 Er zijn voetbalclubs die er voor gekozen hebben om alleen op zaterdag of alleen op zondag te spelen vanwege religieuze 

redenen. Binnen de topklasse is daarom een poule voor teams op zondag en een poule voor teams op zaterdag gemaakt. 

Professioneel voetbal;  
1. Eredivisie  
2. Jupiler league (Eerste Divisie) 
3. KNVB Beker 
4. Johan Cruijff Schaal 
 
5. Champions League 
6. Europa League 
7. UEFA EURO & FIFA World Cup 

http://www.knvb.nl/
http://www.uefa.com/
http://www.fifa.com/
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amateurkampioen van Nederland heeft het alleenrecht om te promoveren naar de Jupiler league. 

Besluit de algehele amateurkampioen te promoveren, dan brengt dit mee dat een team uit de Jupiler 

league degradeert naar de topklasse. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van dit alleenrecht dan 

promoveert er niemand vanuit de topklasse en degradeert er niemand vanuit de Jupiler league.  

 

Binnen het profvoetbal, ook wel betaald voetbal genoemd, is de Jupiler Leage de op één na hoogste 

competitie van de KNVB. Deze competitie bestaat uit twintig teams, is onderverdeeld in vier 

periodekampioenschappen en er wordt een totaal van achtendertig wedstrijden gespeeld. De Jupiler 

League biedt aan drie teams de mogelijkheid om te promoveren naar de hoogste competitie van de 

KNVB: de Eredivisie. Het eerste team dat rechtstreeks promoveert is de kampioen van de Jupiler 

League. Zij neemt de plek in van de als laatst geëindigde club uit de Eredivisie. De andere twee teams 

kunnen promoveren door het spelen van promotie/degradatie play-offs. Aan deze play-offs doen mee, 

de op één en twee na laatst geëindigde teams van de Eredivisie, de vier periodekampioenen en de 

vier teams die geen periodekampioen zijn geworden maar wel het hoogst op de rangrijst staan na 

achtendertig wedstrijden
20

. Of er gepromoveerd wordt naar de Eredivisie hangt af van de twee 

winnaars van de play-offs. Winnen er twee teams uit de Jupiler League, dan promoveren zij naar de 

Eredivisie en degraderen de teams die op de één en twee na laatste plek staan in de 

Eredivisieranglijst; winnen de Eredivisieteams, dan blijven zij gehandhaafd en promoveert/degradeert 

er niemand. Tevens is het mogelijk dat er één team promoveert en één team degradeert
21

. De 

Eredivisie bestaat uit de achttien sterkste teams van Nederland, die in vierendertig wedstrijden strijden 

om het landskampioenschap
22

. De landskampioen plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van 

de Champions League, het hoogste toernooi binnen het Europese clubvoetbal waar alle 

landskampioenen aan deelnemen; de nummer twee van Nederland plaatst zich voor de voorrondes 

van de Champions League. De nummer drie van de Eredivisie plaatst zich rechtstreeks voor de 

groepsfase van de Europa League, het op één na hoogste toernooi binnen het Europese clubvoetbal; 

de nummer vier plaatst zich voor de voorrondes van de Europa League. De nummers vijf tot en met 

acht strijden in de play-offs voor de laatste plek binnen de voorrondes van de Europa League.  

 

Een competitie waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen amateur- en profvoetbal is het KNVB 

bekertoernooi. Aan dit toernooi doen namelijk clubs uit verschillende divisies mee
23

. De finale van dit 

toernooi wordt traditiegetrouw gespeeld in de Rotterdamse Kuip en de winnaar kwalificeert zich 

eveneens voor de play-offs van de Europa League.  

 

De Johan Cruijff Schaal is de traditiegetrouwe openingswedstrijd van het nieuwe betaald voetbal 

seizoen en wordt gespeeld in de Amsterdam Arena. Deze wedstrijd staat in het teken van kampioenen 

die elkaar ontmoeten. Derhalve heeft de KNVB er voor gekozen dat in deze wedstrijd de 

landskampioen en de bekerkampioen het tegen elkaar opnemen
24

. Mocht de bekerkampioen ook de 

landstitel veroverd hebben, dan treedt de nummer twee van de Eredivisie in de plaats van de 

landskampioen
25

. Kwalificatie voor Europees voetbal is bij deze wedstrijd niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20

 Hebben bijvoorbeeld de nummers 2 t/m 5 een periode gewonnen, dan mogen de teams die op plek 6 t/m 9 staan ook 

deelnemen aan de promotie/degradatie play-offs. 
21

 Zie www.jupilerleague.nl  fanzone  Jupiler play-offs. 
22

 Zie www.eredivisie.nl/info/onzegeschiedenis.  
23

 De Eredivisie, Eerste divisie en de topklasse. Zie www.knvb.nl  competities  betaald voetbal  knvb beker. 
24

 Het gaat hier om de kampioenen van het vorige seizoen; bijvoorbeeld, de kampioenen van seizoen 2013-2014 spelen de 

openingswedstrijd van seizoen 2014-2015. 
25

 Zie www.knvb.nl  competities  betaald voetbal  Johan Cruijff Schaal. 

http://www.jupilerleague.nl/
http://www.eredivisie.nl/info/onzegeschiedenis
http://www.knvb.nl/
http://www.knvb.nl/
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1.2.2 Amateurs en professionals 

Het onderscheid tussen amateur- en profvoetbal maakt dat spelers aangeduid worden als amateurs 

en professionals. Een amateurvoetballer heeft daardoor ook een andere (juridische) status dan een 

professional. Er is een zekere rangorde, ik geef deze in piramidevorm weer:
26

 
 

Professioneel voetbal/betaald voetbal 

Boven in de top staan de spelers die in de Eredivisie en Jupiler league 
spelen, aangeduid als de profvoetballers of profs. Deze spelers spelen 
tevens internationale wedstrijden en wedstrijden worden veelal via de 
media uitgezonden. Zij worden vertegenwoordigd door 
spelersmakelaars, hebben een arbeidsovereenkomst met de club en 
ontvangen salaris en bonussen voor hun spel. Voetballen vormt, als 
arbeid, geheel middel van bestaan.  

Amateurvoetbal 

De topklasse is het hoogste niveau binnen het amateurvoetbal. Dit zijn 
de amateurspelers die de kans krijgen om zich te bewijzen met als doel 
om in professionele teams te gaan spelen; ook zijn het oud-
profvoetballers of spelers die het professionele voetbal net niet halen. 
Spelers ontvangen een onkostenvergoeding via sponsoring. 

Onder de topklasse wordt er in de hoofdklasse gespeeld. Na de 
hoofdklasse volgen de eerste tot en met de zesde klasse. Het gaat hier 
om spelers die recreatief voetballen in de regionale afdelingen van de 
KNVB; voetbal is vrijetijdsbesteding. Zij vormen de basis van de 
piramide en vertegenwoordigen daarmee ook de grootste groep 
sporters. Uit de recreatiegroep komen alle hogere niveaus voort 
doordat er een onderscheid in prestatieniveau is gemaakt door de 
clubs en de bond. Spelers kunnen een onkostenvergoeding ontvangen 
indien sponsors dit mogelijk maken. 

 

De grens tussen amateursporters en professionele sporters ligt tussen de bovenste twee lagen van de 

piramide: tussen de topklasse en de profs. Dat bleek al uit de besproken competities van de KNVB. 

Vanaf deze grens is voetbal niet slechts vrijetijdsbesteding maar tevens beroepssport; voor de 

profvoetballers wordt de sportbeoefening namelijk geheel middel van bestaan
27

. Voetballers hebben, 

anders dan naast een reguliere baan, niet genoeg vrije tijd om aan de eisen voor de trainingen en de 

wedstrijden te voldoen; de topsportbeoefening is voor de sporters een primaire tijdsbesteding. Spelers 

worden gesponsord, de wedstrijden van de spelers worden uitgezonden via de media en er wordt 

ticketgeld gevraagd aan fans om de spelers en de club te zien voetballen. Tevens is er een 

herkenbare relatie ontstaan tussen de sportprestatie van de voetballer en de vergoedingen die betaald 

worden door de club. De profclubs willen beschikken over de gehele of gedeeltelijke arbeidstijd van de 

voetbalspelers en sluiten daarom als werkgevers arbeidsovereenkomsten met de spelers
28

.  

 

Gelet op bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het verschil in amateur- en profvoetbal van 

wezenlijk belang is voor de invloed van het arbeidsrecht. Amateursport is geen juridisch begrip, pas 

vanaf het moment dat een voetballer op professioneel niveau gaat spelen komt men toe aan het 

arbeidsrecht. Toch is de scheiding tussen amateurvoetbal en profvoetbal niet zo helder. Als 

bijvoorbeeld op het niveau van topklasse of Jupiler league gespeeld wordt kan degradatie en promotie 

het verschil zijn tussen amateurvoetbal en profvoetbal. Tussen deze niveaus kan geschommeld 

worden, waardoor een grijs gebied ontstaat of het arbeidsrecht nu wel of niet van toepassing is. De 

Haviltex-formule
29

 zal hierbij de doorslag moeten geven. 

 

                                                      
26

 Van Staveren 2007, p. 74-77. 
27

 Van Staveren 2007, p. 80-81. 
28

 Van Staveren 2007, p. 111-113. 
29

 HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981/635 (Ermes c.s./Haviltex). Het gaat niet slechts om de taalkundige 

uitleg van een overeenkomst maar om de bedoelingen van partijen en wat zij in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs aan de bepalingen in de overeenkomst mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten, r.o. VI, onder 2. 

Prof 

Top 
klasse 

Hoofdklasse en de 
eerste tot en met de 

zesde klasse 

Figuur 1 Piramide voetbalsport  
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1.3 De arbeidsovereenkomst 

De organisatie van profclubs drijft op managers, bureaumedewerkers, coaches en trainers, medische 

staf en beroepssporters die via een arbeidsverhouding aan de club gebonden zijn. Deze 

arbeidsverhouding is in het bijzonder gericht op het behalen van de best mogelijke sportresultaten en 

wordt ook door deze sportieve resultaten beheerst
30

. Voetbal is een teamsport en de spelers 

verrichten in teamverband onzelfstandige arbeid. Is nu sprake van een arbeidsovereenkomst tussen 

de profclub en de voetballer in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW? 

 

De vraag of bij een profvoetballer een voetbalcontract als een arbeidsovereenkomst gezien moet 

worden is eerder aan bod geweest bij het vonnis Laseroms/Sparta
31

. Hier ging het om een semi-

profvoetballerscontract waarin niet expliciet vermeld stond dat het een arbeidsovereenkomst betrof. 

De kantonrechter te Rotterdam overwoog dat nog nimmer een door partijen gegeven benaming 

beslissend is geweest voor de inhoud en omvang van het karakter en de aard van de desbetreffende 

rechtsverhouding zelf, zoals deze door de wilsverklaringen van partijen tot uitdrukking is gebracht. 

Wanneer de inhoud en daarmee het karakter en de aard van de overeenkomst moet worden 

vastgesteld, is er geen twijfel dat er is afgesproken om tegen loon arbeid te verrichten door middel van 

het deelnemen aan wedstrijden en het volgen van trainingen gedurende enige tijd. Over de 

gezagsverhouding zegt de kantonrechter dat de speler bij het vervullen van de contractuele 

verplichtingen zich te gedragen had naar opdrachten van de leiding, de aanwijzingen en het toezicht 

van de club. Er is dan ook sprake van een gezagsverhouding ofwel ondergeschiktheid
32

. Dat een 

overeenkomst dus als spelerscontract benoemd wordt maakt niet dat het geen arbeidsovereenkomst 

is. Zeker niet nu er aan alle eisen van artikel 7:610 lid 1 BW wordt voldaan: (1) een gezagsverhouding, 

(2) loon, zijnde een contraprestatie, en (3) een arbeidsverrichting.  

 

Toch is er mijns inziens na dit vonnis nog enige onzekerheid of er bij profvoetbal daadwerkelijk sprake 

is van een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter te Rotterdam is er bij het vonnis Laseroms/Sparta 

namelijk van uitgegaan dat er loon werd betaald omdat dit in het bijgevoegde aanhangsel bij het 

spelerscontract vermeld stond
33

. Echter, als dit niet op deze manier in het contract had gestaan, dan 

had de kantonrechter na moeten gaan of wel degelijk sprake was van een contraprestatie voor de 

verrichte arbeid of dat er slechts een onkostenvergoeding door de speler werd ontvangen. Dit maakt 

namelijk hét verschil tussen recreatieve vrijetijdsbesteding met een onkostenvergoeding en 

beroepsmatige sportbeoefening dat gedeeltelijk of geheel middel van bestaan wordt door het 

ontvangen van loon. Doordat voetbal een teamsport is, wordt er arbeidsrechtelijk gezien feitelijk gezag 

uitgeoefend door de trainer of coach namens de voetbalclub. De trainer of coach vertelt namelijk hoe 

gespeeld en getraind moet worden om een maximale teamprestatie te bereiken. Dit is echter niet 

anders bij profvoetbal als bij amateurvoetbal, terwijl bij amateurvoetbal niet gesproken wordt over een 

arbeidsverhouding maar over recreatief voetballen. Of sprake is van een dienstbetrekking uit 

arbeidsovereenkomst bij voetbal moet dan ook blijken uit de vergoedingen die de spelers ontvangen
34

. 

Indien de speler slechts een zuivere onkostenvergoeding ontvangt is sprake van recreatievoetbal. Als 

de vergoedingen als contraprestatie dienen voor de verrichte arbeid en niet slechts 

onkostenvergoedingen zijn, dan kan dit gezien worden als loon. De vergoedingen die profvoetballers 

tegenwoordig ontvangen zijn naar mijn mening aanzienlijk hoger dan een bedrag dat nog gezien kan 

worden als een onkostenvergoeding
35

. Dat een contraprestatie wordt ontvangen maakt samen met de 

gezagsverhouding en het deelnemen aan wedstrijden en trainingen dat sprake is van een 

dienstbetrekking uit arbeidsovereenkomst.  
                                                      
30

 Van Staveren 2007, p. 106-107. 
31

 Kantonrechter Rotterdam 5 april 1967, NJ 1967/418 (Laseroms/Sparta). 
32

 NJ 1967/418 (Laseroms/Sparta) r.o. 3. 
33

 NJ 1967/418 (Laseroms/Sparta) r.o. 3. 
34

 Van Staveren 2007, p. 110-111 en p. 116. 
35

 Zie de salarissen van het Nederlands elftal in 2013: Wesley Snijder: €411.111,- p.m. bij Galatasaray, Arjen Robben 

€666.666,- p.m. bij FC Bayern, Jasper Cillessen €43.750,- p.m. bij AJAX; en de salarissen in 2014: Daley Blind €433.333 p.m. 

bij Manchester United, Ron Vlaar €144.444,- bij Aston Villa, Jeremain Lens €166.667,- p.m. bij FC Dynamo Kiev 

http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/nederlandse-voetballers.  

http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/nederlandse-voetballers
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Met betrekking tot de aard van de arbeidsovereenkomst; sinds het Bosman-arrest
36

 sluit de 

voetbalsport arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af voor een langere duur, bijvoorbeeld voor 

vijf jaar. Dit komt onder meer door het transfersysteem dat ik in paragraaf 1.5 van deze scriptie zal 

bespreken. In het tweede hoofdstuk van deze scriptie ga ik uitvoeriger in op de arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd. De statuten en reglementen van de club worden overigens altijd van toepassing 

verklaard op de arbeidsovereenkomst met de speler. Op deze manier moet de speler ook de statuten 

en reglementen van de KNVB, de UEFA en de FIFA naleven. 

 

1.4 Geschillenbeslechting in het profvoetbal 

Naar aanleiding van de arbeidsverhouding tussen de profvoetballer en de club kunnen 

arbeidsrechtelijke geschillen ontstaan. De “gewone” werknemer kan zich bij zo’n geschil op grond van 

artikel 93 Rv tot de kantonrechter wenden. Dit kan de profvoetballer als werknemer echter niet: zowel 

nationaal als internationaal is in statuten en reglementen geregeld dat geschillenbeslechting binnen de 

voetbalsport plaatsvindt door middel van arbitrage. Door het verenigingsrecht gelden deze regels ook 

voor de profvoetballer. 

 

1.4.1 Nationale geschillen 

Zoals reeds besproken in paragraaf 1.1 moeten profclubs en profvoetballers door hun lidmaatschap 

de statuten en reglementen van de KNVB naleven. In artikel 8 van de Statuten KNVB is onder meer 

bepaald dat een tuchtrechtelijke procedure in de vorm van arbitrage wordt gevolgd bij het niet naleven 

van de statuten, reglementen, orgaanbesluiten, wedstrijdbepalingen, spelregels en bij het schaden 

van de belangen van de KNVB, de belangen van zijn organen en/of de belangen van de voetbalsport 

in het algemeen. Het Arbitragereglement
37

 wordt hierbij in acht genomen. In artikel 8 lid 3 sub a 

Statuten KNVB en in artikel 1 van het Arbitragereglement staat uitdrukkelijk dat geschillen tussen de 

leden van de KNVB, indien en voor zover deze samenhangen met de voetbalsport in de ruimste zin 

van het woord, aan arbitrage zijn onderworpen met uitsluiting van de burgerlijke rechter. Deze 

bepaling staat tevens, weliswaar met andere woorden, opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen 

de profvoetballer en de profclub
38

. De geschillen worden beslecht door een arbitragecommissie, 

samengesteld uit het college van arbiters van de KNVB. Tegen een vonnis van de arbitragecommissie 

kan volgens artikel 74 lid 2 van het Arbitragereglement geen hoger beroep worden ingesteld. 

 

1.4.2 Internationale geschillen 

Door het getrapte lidmaatschap van de KNVB bij de UEFA en de FIFA moeten geschillen met een 

internationale dimensie door een internationaal orgaan beslecht worden. Dat blijkt uit de statuten en 

de reglementen van de UEFA en de FIFA. 

 

De FIFA onderwerpt haar leden aan arbitrage bij arbeidsgeschillen met een internationale dimensie. 

Deze geschillen worden beslecht door de Dispute Resolution Chamber “DRC”
39

. In artikel 22 en 24 

van de FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players 2014 staat uitgebreid beschreven in 

welke gevallen de DRC bevoegd is, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan het recht van een speler of 

club om bij arbeidsgeschillen naar de burgerlijke rechter te stappen. Tegen een vonnis van de DRC 

staat hoger beroep open bij het Court of Arbitration for Sport “CAS”, welke door de FIFA als hoogste 

beroepsinstantie bij arbitrage en tuchtrecht wordt erkend. 

 

In artikel 61 UEFA Statutes krijgt het CAS de exclusieve bevoegdheid, met uitsluiting van de gewone 

rechter of een ander arbitrage hof, om (1) geschillen te beslechten tussen de UEFA en nationale 

bonden, competities, aangesloten clubs, aangesloten spelers en officials en om (2) geschillen met een 

                                                      
36

 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, ECLI:NL:XX:1995:AD2444, NJ 1996/637. 
37

 Zie bijlage 4 voor het algemene Arbitragereglement (amateur- en profvoetbal). Er is ook een specifiek Reglement 

Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal 2014/’15, laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 2 december 

2014. Ik ga in deze scriptie echter alleen in op het algemene Arbitragereglement. 
38

 Zie de basis arbeidsovereenkomst bijgevoegd bij de cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2014-2018. 
39

 Zie artikel 24 en 22 FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players 2014. 
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Europese dimensie te beslechten tussen nationale bonden, competities, aangesloten clubs, 

aangesloten spelers en officials. Dit geldt echter niet indien de beslechting van het geschil binnen de 

bevoegdheden van een UEFA orgaan valt. Bij geschillen van disciplinaire aard is binnen de UEFA de 

Control, Ethics and Disciplinary Body en Appeals body bevoegd. Voor arbeidsgeschillen kent de 

UEFA daarentegen zelf geen bevoegd orgaan en dus is het CAS direct bevoegd. Tevens wordt het 

CAS ook door de UEFA als hoogste beroepsinstantie bij arbitrage en tuchtrecht erkend. 

 

Omdat de FIFA en de UEFA in hun statuten en reglementen het CAS als hoogste beroepsinstantie bij 

arbitrage en tuchtrecht erkennen, erkent ook de KNVB in zijn statuten en reglementen het CAS als 

hoogste arbitrage-instantie. 

 

1.4.3 Court of Arbitration for Sport CAS 

Het CAS, gevestigd in Lausanne, Zwitserland, is een onafhankelijke instelling die sinds 1984 onder 

meer voorziet in de beslechting van sport gerelateerde geschillen door arbitrage of mediation. 

Vanwege de diversiteit aan geschillen is het CAS onderverdeeld in twee afdelingen: de Ordinary 

Arbitration Division en de Appeals Arbitration Division
40

. Beide afdelingen volgen voor de 

geschillenbeslechting een procedure die aansluit op de specifieke behoeften van de sportwereld. Ook 

de geschillen zijn onderverdeeld in twee categorieën zodat men weet tot welke afdeling gewend moet 

worden: 

1. Geschillen die direct of indirect gekoppeld zijn aan sport; en 

2. Geschillen van disciplinaire aard.  

 

Onder de eerste categorie vallen geschillen over de uitwerking van contracten, binnen het CAS ook 

wel de commerciële geschillen genoemd. Deze geschillen gaan over sponsorcontracten, de verkoop 

van televisie- en intellectuele eigendomsrechten, transfers van spelers, sportevenementen, de relatie 

tussen voetbalspelers, trainers, voetbalclubs en/of spelersmakelaars en arbeidsovereenkomsten of 

spelersmakelaarscontracten. Ook geschillen omtrent de civiele aansprakelijkheid bij onrechtmatige 

daden vallen onder deze categorie
41

. Deze geschillen worden behandeld door de Ordinary Arbitration 

Division; het CAS treedt op als een arbitragegerecht van eerste instantie. De partijen bij het geschil 

kunnen overeenkomen welk recht op het geschil van toepassing wordt verklaard. Komen de partijen 

dit niet overeen, dan is Zwitsers recht van toepassing
42

.  

 

Onder de tweede categorie vallen geschillen van disciplinaire aard. Het gaat dan meestal om doping-

gerelateerde zaken. Andere geschillen gaan bijvoorbeeld over geweld op het voetbalveld of 

mishandeling van de scheidsrechter. Zulke geschillen worden doorgaans in eerste instantie 

beslecht/afgehandeld door een bevoegd orgaan binnen de sportautoriteiten/sportorganisaties. Als een 

partij hier niet tevreden mee is, dan staat de beroepsprocedure open bij de Appeals Arbitration 

Division; het CAS treedt dan op als hoogste beroepsinstantie. Het recht dat van toepassing is op het 

geschil is het van toepassing verklaarde recht in de reglementen van de betrokken sportorganisatie of 

het recht van het land waar de sportorganisatie is gevestigd. 

 

Om de onafhankelijkheid van het CAS te bewaken wordt het bestuurd door de International Council of 

Arbitration for Sport “ICAS”. Zij zorgen tevens voor de administratie en financiering van het CAS. Aan 

uitspraken van het CAS wordt in de algehele sportwereld veel waarde gehecht, omdat het CAS als 

hoogste beroepsinstantie bij arbitrage en tuchtrecht binnen de sport dient
43

. 

 

 

 

 
                                                      
40

 Zie http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html. 
41

 Ik doel dan bijvoorbeeld op een ongeluk van een sporter tijdens een sportevenement.  
42

 Zie http://www.tas-cas.org/en/general-information/frequently-asked-questions.html bij “What law do the arbitrators apply?”. 
43

 Blackshaw 2012, p. 5. 

http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
http://www.tas-cas.org/en/general-information/frequently-asked-questions.html
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1.5 Transfersysteem 

Het transfersysteem is gebaseerd op de statuten en reglementen van de FIFA en daarom binnen het 

profvoetbal door de FIFA internationaal geregeld in de Regulations for the Status and Transfer of 

Players 2014 “FIFA Transfer Regulations”
44

. Deze transferregeling is gelinkt aan het 

verenigingsrecht door het trapsgewijze lidmaatschap van de nationale bonden en de daarbij 

aangesloten clubs. Ook voor profvoetballers werkt de transferregeling via hun clublidmaatschap en 

arbeidsovereenkomst door. De kern van het transfersysteem is dat een profvoetballer een vergoeding 

aan de profclub moet betalen, omdat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig wordt 

beëindigd
45

. In de regel/praktijk betaalt echter niet de speler, maar de nieuwe profclub de 

transfervergoeding aan de profclub waar de speler vertrekt. Zonder arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd kan het huidige transfersysteem dus niet bestaan. 

 

1.5.1 Transferperiode – transfer-windows 

In artikel 6 van de FIFA Transfer Regulations is bepaald dat er slechts twee momenten in het jaar zijn 

waarbinnen contractspelers kunnen worden overgeschreven naar een andere club. Dit zijn de 

bekende transfer-windows
46

. Het eerste transfermoment vindt plaats tussen twee opvolgende 

seizoenen (de zomerstop), duurt maximaal twaalf weken en dient ter inrichting van een nieuw team 

met indien gewenst nieuwe contractspelers. Het tweede transfer-moment vindt plaats in het midden 

van het seizoen tijdens de winterstop, duurt maximaal vier weken en maakt het mogelijk om de laatste 

aanpassingen in het team te maken of geblesseerde spelers te vervangen
47

. De FIFA wil er op deze 

manier voor zorgen dat spelers op andere momenten dan de transferperiodes niet van profclub 

wisselen. Transfers die na afloop van de gestelde termijn plaatsvinden, kunnen namelijk de 

competitiewaarde van een team in de loop van een kampioenschap aanzienlijk beïnvloeden. De 

vergelijkbaarheid van de resultaten van de aan dat kampioenschap deelnemende teams komen 

hierdoor in het gedrang. Ook het goede verloop van het kampioenschap in zijn geheel wordt dan 

verstoord. De contractspelers en profclubs dienen daarom de gesloten arbeidsovereenkomsten te 

respecteren en na te leven. Voortijdige beëindiging van arbeidscontracten worden tegengegaan met 

als doel meer contractuele stabiliteit te bewerkstelligen
48

. 

 

1.5.2 Transfervergoeding 

Uit artikel 18 van de FIFA Transfer Regulations volgt dat arbeidscontracten voor bepaalde tijd worden 

aangegaan met als einddatum het einde van het seizoen en met een maximale duur van vijf jaar
49

. Dit 

is volgens de FIFA noodzakelijk voor het opbouwen van een team, maar ook gewenst voor de 

ontwikkeling van contractspelers binnen een club
50

. De FIFA kent zodoende geen vaste contracten. 

 

Ondanks dat binnen de professionele voetbalsport gesloten arbeidsovereenkomsten gerespecteerd 

moeten worden komt het met enige regelmaat voor dat de arbeidsovereenkomsten beëindigd worden 

alvorens zij aflopen. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen echter niet zonder meer tussentijds 

verbroken worden. Indien dit toch gebeurt, dan is een vergoeding verschuldigd. Binnen de 

professionele voetbalsport worden tijdelijke arbeidsovereenkomsten doorgaans alleen verbroken 

binnen de transferperiodes en indien de speler de kans krijgt om voor een andere profclub uit te 
                                                      
44

 Zie bijlage 5. 
45

 C.A. Segaar, “Over twee jaar terugkomen: het nieuwe transfersysteem voor beroepsvoetballers”, Arbeidsrecht. Maandblad 

voor de Praktijk, 2001-10, nr. 52.  
46

 Olfers 2011, p. 103. 
47

 Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, commentaar bij artikel 6; Van Gemerden & 

Hoogenveen 2011, p. 133. 
48

 Zie artikel 13 van de FIFA Transfer Regulations. 
49

 Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, commentaar bij artikel 18: de maximumduur van vijf 

jaar geldt voor spelers boven de 18 jaar. Voor spelers onder de 18 jaar geldt een maximum van drie jaar; Er wordt een 

maximale duur van vijf jaar aangehouden, omdat er anders bij opzegging geen transfervergoeding meer gevraagd kan worden. 

Artikel 7:684 lid 1 BW geeft de werknemer/speler namelijk de mogelijkheid om contracten die aangegaan zijn voor langer dan 

vijf jaar, na deze vijf jaar op te zeggen. Van deze bepaling mag niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, zie lid 2; 

Hunnekens 2008, p. 41. 
50

 Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players, commentaar bij artikel 18. 
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komen. Een speler mag echter maar één keer per seizoen naar een andere club worden 

overgeschreven
51

. De vergoeding die vervolgens betaald moet worden wordt de transfervergoeding 

genoemd.  

 

Uitgangspunt is dat de hoogte van de transfervergoeding samenhangt met de reële en werkelijke 

opleidingskosten die een club gemaakt heeft voor een speler
52

. De hedendaagse 

transfervergoedingen komen echter op extreem hogere bedragen uit
53

. Het CAS heeft zich daarom 

uitgelaten over de hoogte van de transfervergoeding
54

. In het Webster-arrest kwam het CAS tot de 

conclusie dat de restwaarde van het contract de vergoeding moet zijn. Dit sprak het CAS echter tegen 

in het Matuzalem-arrest. Hier was de conclusie dat artikel 17 van de FIFA Transfer Regulations 

gevolgd moet worden om tot de hoogte van de vergoeding te komen. Tevens oordeelde het CAS dat 

alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen dienen te worden, zodat de benadeelde 

partij door de vergoeding in de positie wordt gebracht die de partij ook zou hebben gehad indien het 

contract niet tussentijds verbroken zou zijn. Met andere woorden, criteria voor de hoogte van de 

transfervergoeding zijn (1) de resterende duur van het contract, (2) de commerciële waarde van de 

speler (de voordelen die de club heeft omdat de speler onder contract staat, veldpositie, 

moeilijk/makkelijk vervangbaar, e.d.), (3) de opleidingskosten en (4) of de contractuele schending 

plaatsvindt in de zogenoemde “protected period”. 

 

Het kan ook voorkomen dat een speler van profclub wisselt en er geen transfervergoeding betaald 

hoeft te worden. Dit is enkel en alleen het geval indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

tussen de speler en de profclub geëindigd en niet verlengd is. De speler is vanaf dat moment 

transfervrij. De voorgaande profclub staat volledig buiten de nieuwe arbeidsovereenkomst van de 

speler en de nieuwe profclub. Voor de speler kan dit vele voordelen opleveren. Op het moment dat 

een speler transfervrij is, er geen transfervergoeding betaald hoeft te worden en de speler meerdere 

aanbiedingen van nieuwe profclubs ontvangt, kan hem een tekenpremie aangeboden worden. Deze 

tekenpremie kan bij meerdere aanbiedingen hoog oplopen en derhalve een gunstigere 

onderhandelingspositie aan de speler bieden. Daarbij komt dat de speler een hoger salaris kan 

verzoeken, omdat er geen transfervergoeding verschuldigd is. 

 

1.6 Deelconclusie  

Uit het voorgaande blijkt dat een voetballer zich als lid van een voetbalclub moet houden aan diverse 

statuten en reglementen. Vanwege het trapsgewijze lidmaatschap van de speler, de club, de bond en 

de internationale organen, moeten alle statuten en reglementen op elkaar aangesloten zijn en 

nageleefd worden. Een voetbalspeler dient dus de statuten en reglementen van de club, de KNVB, de 

UEFA en de FIFA in acht te nemen. Dat een voetballer hier naar mijn mening niet bewust mee bezig is 

heb ik al eerder aangegeven in paragraaf 1.1. Dit betekent echter niet dat ik het oneens ben met de 

achterliggende gedachte bij de op elkaar aangesloten statuten en reglementen. Op deze manier is het 

voor de speler en voetballiefhebber te allen tijde duidelijk welke regels er gelden, zowel nationaal als 

internationaal en op amateur- en professioneel niveau. Door de uniforme spel- en competitieregels is 

het voetbalspel tevens in alle landen ter wereld herkenbaar en kunnen er internationale competities 

georganiseerd worden. Op deze wijze is de internationaal georganiseerde wedstrijdsport ontstaan. 

 

Binnen deze georganiseerde wedstrijdsport wordt onderscheid gemaakt tussen amateur- en 

profvoetbal. Dit onderscheid is ter bevordering van een eerlijke krachtmeting op basis van de 

prestaties en het niveau van de spelers. Elke sporter kan hierdoor op gelijke wijze de grenzen van zijn 

eigen kunnen opzoeken. Doordat binnen de competitie een gelijkwaardige en eerlijke krachtmeting 

                                                      
51

 Van Staveren 2001, p. 228. 
52

 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, ECLI:NL:XX:1995:AD2444, NJ 1996/637 (Bosman) en HvJ EG 16 maart 2010, 

zaak C-325/08, ECLI:EU:C:2010:143 (Bernard). 
53

 Olfers 2002, p. 214. 
54

 Court of Arbitration for Sport 30 januari 2008, CAS 2007/A/1298, JIN 2008/368, m.nt. Jellinghaus (Webster); Court of 

Arbitration for Sport 19 mei 2009, CAS 2008/A/1519 en CAS 2008/A/1520 (Matuzalem). 
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wordt verzorgd kan daarop volgend een kampioen of recordhouder worden aangewezen op zowel 

nationaal als internationaal niveau. Bij amateurvoetbal gaat het om vrijetijdsbesteding en recreatief 

voetballen; bij profvoetbal is de sport middel van bestaan geworden en speelt de voetballer op basis 

van een arbeidsovereenkomst met de club. Tevens ontstaat er bij profvoetbal een commercieel 

aspect: er wordt ticketgeld gevraagd om de spelers te zien voetballen en de wedstrijden worden veelal 

uitgezonden, al dan niet in fragmenten, via de media. Tot slot worden veel profvoetballers ook 

persoonlijk gesponsord door bedrijven en niet alleen als team. Uit paragraaf 1.2 leid ik af dat het 

verschil in amateur- en profvoetbal van wezenlijk belang is voor de invloed van het arbeidsrecht. 

Amateursport is geen juridisch begrip. Pas vanaf het moment dat een voetballer op professioneel 

niveau gaat spelen komt men toe aan het arbeidsrecht. 

 

Eenmaal aangekomen bij het profvoetbal en het arbeidsrecht kunnen profvoetballers en/of de club te 

maken krijgen met arbeidsrechtelijke geschillen. Ingeval dit gebeurt is in de statuten en reglementen 

van de KNVB, UEFA en de FIFA opgenomen dat (arbeids-)geschillen binnen de voetbalsport beslecht 

worden via tuchtrecht en arbitrage. Het CAS wordt in dezelfde statuten en reglementen aangewezen 

als hoogste beroepsinstantie en krijgt dus door het verenigingsrecht een bijzondere positie binnen de 

voetbalsport. Opvallend is dat de toegang tot de burgerlijke rechter door de UEFA en de KNVB in de 

statuten en reglementen wordt uitgesloten. Dit vind ik bijzonder, omdat het recht op toegang tot de 

rechter raakt aan de fundamenten van de rechtsstaat. Wanneer een geschil ontstaat bij de vaststelling 

van burgerlijke rechten of verplichtingen, ongeacht tussen wie dit geschil is, dan is er een recht op 

rechtspraak door een overheidsrechter
55

. Nationaal is dit bepaald in artikel 17 en 112 Grondwet en 

internationaal is dit bepaald in artikel 6 EVRM. Het recht op toegang tot de rechter mag worden 

beperkt, maar niet worden uitgesloten zoals in de statuten en reglementen van de KNVB en de UEFA 

gebeurt. De FIFA doet in haar statuten en reglementen echter geen afbreuk aan het recht van een 

speler of club om naar de burgerlijke rechter te stappen bij een arbeidsgeschil. Dit is te verklaren 

omdat de FIFA mijns inziens de overkoepelende voetbalorganisatie is – zelfs de UEFA volgt de 

reglementen van de FIFA – en dan mag uiteraard niet in strijd met artikel 6 EVRM worden gehandeld. 

Dit wekt te schijn dat pas bij een internationaal geschil tot de burgerlijke rechter gewend kan worden. 

De statuten en reglementen van de KNVB en de UEFA zijn op dit gebied dus niet afgestemd op die 

van de FIFA. De voetbalsport wil klaarblijkelijk de geschillenbeslechting binnenshuis afhandelen. Dit 

doet echter, ondanks dat de uitsluiting van de burgerlijke rechter in de statuten van de KNVB en de 

UEFA staat, niets af aan het recht op toegang tot de rechter. Het is mogelijk dat een voetbalspeler 

toch voor de weg van de burgerlijke rechter kiest in plaats van voor arbitrage. Of dit ten goede van zijn 

voetbalcarrière komt betwijfel ik. De voetbalspeler handelt dan tenslotte in strijd met de statuten en 

reglementen van de club en de bond, maar ook in strijd met zijn arbeidsovereenkomst. Hier kan na 

een tuchtrechtelijke procedure een flinke sanctie op staan, zoals einde lidmaatschap en ontzetting. De 

voetbalorganisaties kunnen dus “hun macht misbruiken” en de voetbalspelers onder druk zetten om 

geschillen binnenhuis af te handelen. Dit vind ik te ver gaan. Het is prima om geschillen binnenshuis af 

te willen handelen, maar wel met de mogelijkheid om tevens naar de burgerlijke rechter te stappen. 

Mensenrechten mogen niet buitenspel gezet worden. 

 

  

                                                      
55

 Meijknecht 2002, p. 62-63. 
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2 Arbeidscontracten binnen het professionele voetbal 
 

Uit paragraaf 1.3 bleek reeds dat bij profvoetbal sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de 

voetbalspeler en de voetbalclub. Daarmee is het arbeidsrecht van toepassing op het profvoetbal. In dit 

hoofdstuk wordt nader ingegaan op de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen de 

voetbalsport (paragraaf 2.1). Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt na verloop van tijd 

normaliter artikel 7:668a BW, de ketenregeling, toegepast (paragraaf 2.2). Hier zijn echter een aantal 

uitzonderingen op (paragraaf 2.3). Nu de probleemstelling toespitst is op de ketenregeling zal 

besproken worden hoe deze regeling momenteel verhoudt tot het profvoetbal, of dit overeen komt met 

de Europese Richtlijn en wat de rechtspraak hierover inbrengt (paragraaf 2.4, 2.5 en 2.6). 

 

2.1 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

De wet bepaalt dat er arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd zijn. Zoals reeds 

in paragraaf 1.3 van deze scriptie naar voren kwam, maakt de voetbalsport sinds het Bosman-arrest 

gebruik van langer durende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
56

. Dit heeft onder meer te 

maken met de belangrijke rol van deze soort arbeidsovereenkomst binnen het transfersysteem
57

. 

Tijdelijke arbeidscontracten zorgen tevens voor flexibiliteit, zodat een club de ontwikkeling van de 

speler op het sportieve vlak af kan wachten en kan bepalen of een speler blessuregevoelig is of niet
58

. 

Indien een speler niet voldoet aan de eisen en/of verwachtingen van de club of de speler blijkt 

blessuregevoelig te zijn, dan kan de club het contract van de speler van rechtswege af laten lopen 

zodat zij geen connectie meer met elkaar hebben. Anders gezegd neemt de club door het afsluiten 

van tijdelijke arbeidscontracten weinig risico en is zij niet gelijk voor een lange tijd aan de speler 

gebonden. Hetzelfde geldt voor de speler, mocht de club niet bevallen dan is de speler niet voor een 

lange tijd gebonden aan de club en kan hij bij het aflopen van het contract bij een andere club gaan 

spelen. Mochten de club en de speler aan elkaars verwachtingen voldoen, dan is er uiteraard de 

mogelijkheid om opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen. 

 

Nu dringt de vraag zich op hoe het kan dat de voetbalsport alleen maar met arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd werkt? De wet vermeldt namelijk in artikel 7:668a lid 1 BW dat er een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat indien: 

a. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer 

dan drie maanden en met die tussenpozen een periode van 36 maanden hebben 

overschreden; of 

b. Meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 

opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden.  

Dit houdt in dat alle arbeidsovereenkomsten die de termijn van drie jaar overschrijden overgaan in 

contracten voor onbepaalde tijd én dat arbeidsovereenkomsten die voor de vierde keer worden 

afgesloten, ongeacht de duur van de reeks, ook overgaan in contracten voor onbepaalde tijd. Deze 

situatie wordt ook wel de keten van arbeidsovereenkomsten of de ketenregeling genoemd. Een 

voetbalcontract valt dus, nu zij gekwalificeerd wordt als zijnde een arbeidsovereenkomst, ook onder de 

ketenregeling. 

 

2.2 Artikel 7:668a BW: de ketenregeling 

De ketenregeling is ingevoerd bij wet van 14 mei 1998
59

 en in de plaats gekomen van de oude 

artikelen 7:668 lid 3, 4 en 5 BW en 7:673 BW. Deze artikelen regelden voorheen de voortzetting en 

beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
60

. Het doel van de ketenregeling in de 

                                                      
56

 Dat blijkt onder andere uit de cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland seizoen 2014-2018, zie bijlage 8; Van den 

Hout 2008, p. 5-6; HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, ECLI:NL:XX:1995:AD2444, NJ 1996/637. 
57

 Zie voor uitleg over het transfersysteem paragraaf 1.5 van deze scriptie. 
58

 Hunnekens 2007, p. 29. 
59

 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten 

(Flexibiliteit en zekerheid), Stb. 1998, 300. 
60

 Kamerstukken II 1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 26. 
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vorm van artikel 7:668a BW is het voorkomen van draaideurconstructies
61

 en het bevorderen van het 

evenwicht op de arbeidsmarkt met betrekking tot flexibiliteit en zekerheid voor beide partijen
62

. 

Werkgevers moeten meer ruimte krijgen voor de verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

(flexibiliteit), maar er moet voorkomen worden dat langdurige werkonzekerheid ontstaat bij de 

werknemers doordat alleen tijdelijke contracten gebruikt worden (zekerheid)
63

. Artikel 7:668a BW staat 

uitgeschreven in bijlage 6 van deze scriptie. 
 

De ketenregeling geldt volgens 7:668a lid 1 BW in beginsel tussen juridisch dezelfde partijen in geval 

van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het is overigens niet van belang of deze 

arbeidsovereenkomsten dezelfde werkzaamheden betreffen. Het kan dus zo zijn dat er sprake is van 

een functiewijziging, zonder dat de keten van arbeidsovereenkomsten verbroken wordt. Echter, uit lid 

2 van dit artikel blijkt dat een keten van arbeidsovereenkomsten ook kan ontstaan tussen een 

werknemer en verschillende werkgevers, indien deze werkgevers elkaar opvolgen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om een bedrijfsovername waarbij de werknemer dezelfde functie behoudt bij de nieuwe 

werkgever of om een werknemer die voorheen op basis van een uitzendovereenkomst werkte en nu in 

dienst treedt bij de inlener
64

. Er geldt momenteel een 3 x 3 x 3 regel voor het ontstaan van een 

contract voor onbepaalde tijd. De maximumtermijn van de ketenregeling is drie jaar, de 

doorbrekingstermijn is drie maanden en na drie tijdelijke arbeidscontracten ontstaat ook een contract 

voor onbepaalde tijd.  

 

In lid 5 staat driekwart dwingend recht. Het is mogelijk om bij collectieve arbeidsovereenkomst “cao” te 

regelen dat meer tijdelijke arbeidscontracten afgesloten mogen worden voordat de keten van 

arbeidsovereenkomsten intreedt en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Tevens 

is het mogelijk om bij cao volledig van de ketenregeling af te wijken, opdat een onbeperkt aantal 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten kunnen worden; deze arbeidsovereenkomsten 

gaan niet van rechtswege over in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Voor de voetbalsport 

komt deze mogelijkheid in haar kraam te pas. Derhalve is artikel 7:668a lid 5 BW in de Cao voor 

Contractspelers Betaald Voetbal Nederland verwerkt. 

 

2.3 Cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2014-2018 

Binnen de professionele voetbalsport zijn de spelers aangesloten bij een werknemersorganisatie, 

namelijk bij de Vereniging voor Contractspelers “VVCS” of bij ProProf. De voetbalclubs zijn 

aangesloten bij werkgeversorganisatie de Nederlandse Federatie van Betaald Voetbal Organisaties 

“FBO”. Door deze partijen is de cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland
65

 “voetbal-cao” 

overeengekomen, met als gevolg dat deze voetbal-cao de arbeidsovereenkomsten van 

contractspelers samen met het arbeidsrecht beheerst
66

. In de cao zijn de verplichtingen van de 

werknemer, de verplichtingen van de werkgever en de arbeidsomstandigheden voor de beroepsgroep 

Betaald voetbal geregeld. 

 

De voetbalsport heeft afgeweken van artikel 7:668a BW omdat met seizoensgebonden competities 

wordt gewerkt. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben als kenmerk dat zij niet tussentijds 

verbroken mogen worden, anders dan met wederzijds goedvinden of door ontbinding. Dit geeft de 

organisatie van de competitiewedstrijden, voetbalspelers en clubs de zekerheid dat gedurende een 

seizoen geen veranderingen worden aangebracht in teams. Tevens kunnen spelers met redelijk grote 

zekerheid langer dan een seizoen aan een club verbonden worden. Hetgeen noodzakelijk kan zijn 

voor het opbouwen van een team. Profvoetballers vertegenwoordigen bovendien een bepaalde 
                                                      
61

 Het verrichten van hetzelfde werk, afwisselend op basis van een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau of de inlener, of 

afwisselend via de Ragetlie-regel: een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt opgevolgd door een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; Tekst en commentaar Burgerlijk Wetboek boek 7, artikel 668a, aantekening 1 en 2. 
62

 Kamerstukken II 1996-1997, 25 263, nr. 3, p. 1 en p. 26 en nr. 6, p. 11. 
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 JAR 2014/43 r.o. 4.3. 
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 Tekst en commentaar Burgerlijk Wetboek boek 7, artikel 668a, aantekening 4. 
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waarde en vormen daarmee een potentiële bron van inkomsten voor de club. Deze potentiële bron 

van inkomsten uit zich via het transfersysteem dat gebaseerd is op arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd. De tijdelijke arbeidsovereenkomst is dus dermate van belang, dat in artikel 6 lid 1 van de 

voetbal-cao is bepaald dat een arbeidsovereenkomst steeds wordt aangegaan voor bepaalde tijd en 

dient te eindigen op 30 juni van enig jaar
67

. Tevens wordt in het tweede lid de ketenregeling expliciet 

uitgesloten en overeengekomen dat alle tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd steeds gelden als aangegaan voor bepaalde tijd. De eerste arbeidsovereenkomst 

eindigt van rechtswege en de verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na 

mededeling door de werkgever of de werknemer
68

. 

 

2.4 Richtlijn 1999/70/EG 

Artikel 7:668a BW valt onder de werkingssfeer van het Europese recht. Op 18 juni 1999 is door de 

Raad van de Europese Unie de Richtlijn 1999/70/EG
69

 aangenomen inzake arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd. Deze richtlijn dient onder meer ter voorkoming van misbruik van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd
70 

en richt zich tot alle Europese 

werknemers die werken uit hoofde van zo’n arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding
71

, dus ook tot 

profvoetballers. Door de sociale partners
72

 is een Raamovereenkomst bijgesloten en deze dient als 

kader waarin vastgesteld wordt hoe misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd wordt voorkomen. De 

Raamovereenkomst dient te worden beschouwd als een onderdeel van de Richtlijn
73

. 

 

Teneinde misbruik door middel van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen 

voor bepaalde tijd te voorkomen zijn in clausule 5 van de Raamovereenkomst drie maatregelen 

geformuleerd. Ten minste één van deze maatregelen dient door de lidstaten te worden 

geïmplementeerd in de nationale wetgeving. De maatregelen in clausule 5 luiden als volgt: 

a. Vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten of 

verhoudingen rechtvaardigen; 

b. Vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of 

arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd; 

c. Vaststelling van het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen 

worden vernieuwd. 

De lidstaten dienen zelf te bepalen wat onder opeenvolgende arbeidsovereenkomsten wordt verstaan 

of wanneer geacht wordt dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd gaan 

gelden
74

. 

 

Nederland leunt op artikel 7:668a BW om misbruik te voorkomen. Dit artikel voldoet aan twee van de 

drie maatregelen uit clausule 5; zij stelt een maximale duur van 36 maanden in lid 1 sub a en een 

maximum van drie malen dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden vernieuwd in 

lid 1 sub b. Echter, via de uitzonderingsmogelijkheid in artikel 7:668a lid 5 BW wordt tevens 

afgeweken van clausule 5 van de Raamovereenkomst. Via deze weg kan namelijk een uitzondering 

worden gemaakt op alle bepalingen uit artikel 7:668a lid 1 BW. Vanaf het moment dat bij cao geregeld 

wordt dat in geen geval een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zal ontstaan wordt clausule 5 

van de Raamovereenkomst volledig gepasseerd en wordt in strijd met de Richtlijn gehandeld.  
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 Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar, zie artikel 3 van de Statuten van de KNVB. 
68

 Zie artikel 6 lid 3 en 4 (typefout in cao lid 5) cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2014-2018. 
69

 PbEU 1999 L 175, p. 43-38 
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2.5 De rechter spreekt 

Maar hoe reageert de rechter op een bij cao uitgezonderde ketenregeling? Er is een reeks aan 

nationale jurisprudentie waaruit blijkt dat zo’n uitzondering in beginsel in strijd is met de Richtlijn. 

Desondanks wordt het afsluiten van een onbeperkt aantal tijdelijke arbeidscontracten soms wel 

gerechtvaardigd. 

 

In het arrest van het gerechtshof Amsterdam op 26 juli 2007
75

 gaat het om een violiste die stelt dat ze 

een contract voor onbepaalde tijd heeft. De cao voor Remplaçanten van Nederlandse orkesten is op 

haar arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard en in deze cao wordt volledig van de 

ketenregeling afgeweken. Het hof merkt in deze uitspraak op “dat een cao als de onderhavige, waarin 

het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder meer voor altijd is uitgesloten, 

waarschijnlijk in strijd is met de Richtlijn 1999/70/EG [onderstreping Paula]”.
76

 Het hof gaat hier verder 

niet op in. In de voetbal-cao staat ook een bepaling waardoor geen zicht is op het ontstaan van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; er wordt namelijk slechts gewerkt met 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
77

. Dit zou betekenen dat de voetbal-cao volgens deze 

uitspraak waarschijnlijk in strijd is met de Richtlijn, maar dit klinkt mijns inziens zwak en duidt op 

speculatie. Niet onbelangrijk om te noemen is dat de violiste door het gerechtshof in het gelijk is 

gesteld. De cao die op haar arbeidsovereenkomst van toepassing was expireerde en de nieuwe cao 

trad een half jaar later in werking. Gedurende dit halve jaar waren tussen partijen vijf tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten afgesloten zonder onderbreking van meer dan drie maanden. Steeds is de 

cao van toepassing verklaard, maar het gerechtshof oordeelt dat de cao in die periode niet heeft 

gegolden en de arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan en geëindigd in de periode dat de cao was 

geëxpireerd, zodat van nawerking geen sprake kon zijn. De afwijking van de ketenregeling heeft niet 

geldig plaatsgevonden en daarom wordt de laatste arbeidsovereenkomst geacht te zijn gesloten voor 

onbepaalde tijd. In dit opzicht verschilt de voetbal-cao. De voetbal-cao heeft in artikel 28 de nawerking 

geregeld tot een jaar na expiratie van de cao, tenzij aansluitend op de huidige cao of binnen dat jaar 

een nieuwe cao van toepassing is of wordt verklaard op de arbeidsovereenkomsten. De voetbal-cao 

zou dan niet waarschijnlijk, maar zowaar in strijd zijn met de Richtlijn. Er wordt namelijk op geen enkel 

moment voldaan aan één van de maatregelen in de Richtlijn. 

 

De kantonrechter te Utrecht oordeelt in de uitspraak Veneburg op 5 december 2007
78

 over de 

arbeidsovereenkomst van een beroepswielrenner. De beroepswielrenner acht zijn 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van artikel 7:668a BW, omdat hij reeds zeven 

jaar rijdt voor zijn werkgever. De werkgever, Rabobank, vraagt echter ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De kantonrechter oordeelt als volgt: “In de professionele 

wielersport geldt slechts één criterium en dat is dat er gepresteerd moet worden […]. De (harde) 

realiteit van de topsport is dat Rabo vanwege dit presteren, wat de oorzaak daarvan ook mogen zijn, 

Veneburg niet meer in haar wielerploeg wil hebben. Dit feit, daarbij tevens in acht genomen dat 

partijen juist vanwege de onvoorspelbaarheid ter zake het behalen van prestaties telkenmale 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan, levert een wijziging van omstandigheden 

op als bedoeld in artikel 7:658 BW. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst tussen partijen 

ontbinden.”
79

 Op de door Veneburg verzochte ontbindingsvergoeding antwoord de kantonrechter dat 

aanleiding bestaat om “aansluiting te zoeken bij hetgeen voor een andere, grotere, groep 

professionele topsporters is geregeld, te weten voor beroepsvoetballers. Voor deze beroepsgroep is 

toepassing gegeven aan artikel 7:668a, lid 5, BW en is bij cao geregeld dat nooit een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat”
80

. De vergelijking van de wielersport met de 

voetbalsport is opmerkelijk omdat de arbeidsrechtelijke positie van een voetballer beheerst wordt door 
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een cao en die van een wielrenner (toentertijd) niet. Als de vergelijking dan al wordt gemaakt, dan 

doet de kantonrechter dit niet juist. Het artikel in de voetbal-cao dat op de ketenregeling doelt vermeldt 

namelijk ook dat als de arbeidsovereenkomst door de werkgever beëindigd wordt de voetballer een 

vergoeding ontvangt. De kantonrechter wijst deze vergoeding echter niet aan Veneburg toe
81

.  

In dit vonnis staat overigens wel een rechtvaardiging voor het afsluiten van een onbepaald aantal 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De kantonrechter zegt namelijk dat topsport wordt 

beheerst door slechts één criterium: presteren. Vanwege de onvoorspelbaarheid voor het behalen van 

prestaties worden telkens tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten. Ditzelfde criterium geldt voor het 

profvoetbal. Kan dit een objectieve reden zijn in de zin van de Richtlijn?  

 

In het scheidsrechter-vonnis van 18 december 2013
82

 heeft een scheidsrechter een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de nieuwe cao voor (assistent)scheidsrechters is een 

bepaling opgenomen dat alleen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. De 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aansluitend daarop opgezegd door de scheidsrechter en 

deze heeft hiervoor een ontslagvergoeding gekregen. Vervolgens werd de scheidsrechter opnieuw 

aangenomen en kreeg een contract voor bepaalde tijd. Een aantal jaren later voldeed de 

scheidsrechter niet meer aan de eisen voor het scheidsrechterschap, met als gevolg dat zijn 

arbeidsovereenkomst niet langer werd verlengd. De scheidsrechter stelt dat nog altijd sprake is van 

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, nu de uitzondering in de cao in strijd is met de 

Richtlijn. De kantonrechter overweegt dat artikel 7:668a BW richtlijnconform moet worden uitgelegd 

omdat de richtlijn werkonzekerheid dient te beperken in het kader van de werknemersbescherming
83

. 

De bewoordingen van artikel 7:668a lid 5 laten dan ook ruimte voor “een restrictieve interpretatie van 

de wettelijke mogelijkheid om bij cao ten nadele van de werknemer af te wijken van de ketenregeling. 

[…] Cao-partijen hebben weliswaar de vrijheid om af te wijken van de wettelijke maxima in aantal en 

duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten […], maar niet om geheel af te zien van elke 

beperking door middel van de in artikel 5 lid 1 van de Raamovereenkomst genoemde maatregelen.” In 

dit geval kon niet door precieze en concrete omstandigheden gerechtvaardigd worden dat 

scheidsrechters enkel op basis van tijdelijke contracten moeten werken. Het werd daarom het kader 

van goed werkgeverschap naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor de 

werkgever om een beroep te doen op de cao-bepaling waarin de ketenregeling wordt uitgesloten
84

. 

Zijn er dan wel precieze en concrete omstandigheden waardoor gerechtvaardigd wordt dat zo’n zelfde 

bepaling in de voetbal-cao staat? Zal het argument uit de uitspraak Veneburg bijvoorbeeld voldoen?  

 

In de uitspraak van de kantonrechter Utrecht van 9 januari 2014
85

 gaat het om een bakker die op 

basis van artikel 7:668a BW beweert een contract voor onbepaalde tijd te hebben. Op de 

arbeidsovereenkomst van de bakker is de cao Bakkersbedrijf van toepassing en in deze cao is een 

bepaling opgenomen dat van de ketenregeling wordt afgeweken. In dit geval toetst de rechter de cao 

aan de Richtlijn en weegt af of de cao-bepaling richtlijnconform is. Hij komt tot de conclusie dat dit het 

geval is omdat in de cao een maximale duur van opvolgende arbeidsovereenkomsten staat, het aantal 

malen dat dergelijke overeenkomsten mag worden vastgesteld is vermeld en de rechter leest de 

objectieve reden in de formulering van de bepaling in de cao. Als de bepaling die in de cao afwijkt van 

7:668a BW voldoet aan clausule 5 van de Raamovereenkomst dan is deze uiteraard niet in strijd met 

de Richtlijn.  
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Ik heb zojuist bij de uitspraak Veneburg en het scheidsrechter-vonnis enkele vragen opgeschreven 

over de rechtvaardiging van artikel 6 in de voetbal-cao. Deze vragen komen eigenlijk neer op een 

definitie-vraag over het begrip “objectieve reden” in de zin van de Richtlijn. In Europese jurisprudentie 

wordt door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen “HvJ EG” dit begrip verduidelijkt: 

 

In het arrest Adeneler
86

 begint het HvJ EG met de uitleg van het begrip “objectieve redenen” uit punt 1 

sub a bij clausule 5 van de Richtlijn. Een objectieve reden is nodig om gerechtvaardigd blijvend 

tijdelijke contracten te gebruiken indien bij cao volledig van artikel 7:668a BW wordt afgeweken. 

Omdat het begrip “objectieve redenen” niet is gedefinieerd in de Raamovereenkomst, moeten de 

betekenis en strekking worden bepaald aan de hand van de doelstelling van de Raamovereenkomst 

en met de context van clausule 5
87

. De Raamovereenkomst gaat uit van arbeidsovereenkomsten voor 

onbepaalde tijd, maar erkent dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd typisch zijn voor bepaalde 

sectoren, beroepen of activiteiten. Toch ziet de Raamovereenkomst een vaste dienstbetrekking als 

een essentieel onderdeel van de werknemersbescherming, omdat werknemers hierdoor worden 

beschermd tegen werkonzekerheid
88

. Het HvJ EG bepaalt daarom dat het begrip “objectieve redenen” 

zo moet worden opgevat, “dat het ziet op precieze en concrete omstandigheden welke een bepaalde 

activiteit kenmerken, zodat zij kunnen rechtvaardigen dat in die bijzondere context gebruik wordt 

gemaakt van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Die omstandigheden kunnen 

met name voortvloeien uit de bijzondere aard van de taken waarvoor dergelijke overeenkomsten zijn 

gesloten en uit de inherente kenmerken ervan”.
89

 Een rechtvaardiging via een algemene wettelijke of 

bestuursrechtelijke bepaling is echter onvoldoende om als objectieve reden te dienen. Het moet gaan 

om specifieke arbeidsverhoudingen, die hun rechtvaardiging vinden in concrete kenmerken die 

verband houden met de desbetreffende arbeid en de uitoefeningsvoorwaarden hiervan. 

 

Vervolgens wordt in Adeneler het begrip “opvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen 

voor bepaalde tijd” verduidelijkt. In de Raamovereenkomst is ruimte gelaten voor de lidstaten om zelf 

te bepalen binnen welke termijn en na hoeveel tijdelijke contracten een vast contract ontstaat. Echter, 

deze beoordelingsmarge kent de grens dat zij niet zo ruim mag zijn dat afbreuk van (1) de doelstelling 

en (2) het effect van de Raamovereenkomst ontstaat
90

. Nationale voorschriften die bepalen dat 

tijdelijke arbeidsovereenkomsten oneindig aan elkaar kunnen worden geschakeld zijn sowieso in strijd 

met de Richtlijn, omdat een dergelijke regeling het mogelijk maakt dat er jarenlange werkonzekerheid 

bij de werknemers ontstaat
91

. 

 

Het Europese Kücük-arrest
92

 wijst na Adeneler nog eens op de cruciale rol van de objectieve reden bij 

het volledig afwijken van de ketenregeling. In dit arrest is het probleem dat clausule 5 van de 

Raamovereenkomst niet in de nationale wetgeving is geïmplementeerd, waardoor werknemers geen 

enkele bescherming hebben tegen het onbeperkt vernieuwen van tijdelijke contracten. Dit is echter in 

strijd met de Richtlijn. Ik haal dit arrest aan, omdat de Kücük-situatie vergelijkbaar is met de situatie 

die ontstaat als in Nederland gebruik wordt gemaakt van artikel 7:668a lid 5 BW. Uit Kücük volgt dat 

het onbeperkt afsluiten van overeenkomsten voor bepaalde tijd gerechtvaardigd moét worden vanuit 

één van de drie punten uit clausule 5 van de Raamovereenkomst. Bij de vernieuwing van 

arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd moet dan ook beoordeeld worden 

of deze gerechtvaardigd worden door een dergelijke objectieve reden. De instanties van de lidstaten 

dienen bij deze beoordeling alle omstandigheden van de zaak in aanmerking te nemen, daaronder 

begrepen het aantal en de totale duur van de arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor 
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bepaalde tijd die in het verleden met dezelfde werkgever zijn gesloten. Deze omstandigheden kunnen 

namelijk wijzen op misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
93

.  

 

Mijns inziens kan overeenkomstig het Adeneler- en Kücük-arrest het prestatie-argument uit de 

uitspraak Veneburg voor de voetbal-cao opgaan als objectieve reden. Het behalen van topprestaties 

is binnen de professionele voetbalsport essentieel, omdat anders niet meegespeeld kan worden met 

de hoogste competities. Deze topprestaties kunnen echter beïnvloed worden door bijvoorbeeld 

blessures of de leeftijd van de speler. Het is dan ook onvoorspelbaar of de prestaties blijvend bereikt 

kunnen worden. Indien een speler eenmaal is uitgeschakeld door een fatale blessure, dan kan hij 

namelijk niet meer voldoen aan de prestatienorm. Tevens gaat het in het profvoetbal om een 

seizoensgebonden competitie. Om de competities eerlijk te houden en niet onverantwoord uit 

evenwicht te brengen is het onwerkbaar als spelers tussentijds kunnen vertrekken naar een andere 

club. Door tijdelijke arbeidsovereenkomsten is dit niet mogelijk, deze mogen tenslotte niet tussentijds 

verbroken worden en gelden binnen de voetbalsport altijd voor een seizoen: van 1 juli tot en met 30 

juni van enig jaar. 

  

2.6 Deelconclusie 

In het profvoetbal wordt er slechts gebruik gemaakt van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

tussen de profclub en de profvoetballer. Artikel 7:668a BW regelt dat arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd na drie jaar of na drie arbeidscontracten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. Echter, artikel 7:668a lid 5 BW maakt het mogelijk om ten nadele van de werknemer 

van de ketenregeling af te wijken. Het profvoetbal heeft hier gebruik van gemaakt in artikel 6 lid 2 van 

de voetbal-cao en de ketenregeling volledig uitgesloten.  

 

Ter voorkoming van misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen 

voor bepaalde tijd geldt tevens Richtlijn 1999/70/EG. Clausule 5 van de Raamovereenkomst bij die 

Richtlijn bepaalt dat lidstaten maatregelen moeten nemen tegen voortdurende werkonzekerheid van 

werknemers. Deze clausule moet door de lidstaten worden nagekomen; geheel afzien van alle 

beperkingen in clausule 5 is in strijd met de Richtlijn. Artikel 7:668a BW voldoet aan twee van de drie 

maatregelen uit clausule 5 zolang geen gebruik wordt gemaakt van lid 5. Wordt dit wel gedaan, dan 

wordt niet langer voldaan aan de beperkingen uit clausule 5 en in strijd met de Richtlijn gehandeld. 

 

Uit zowel nationale als Europese jurisprudentie blijkt echter dat het afsluiten van een onbeperkt aantal 

tijdelijke arbeidscontracten gerechtvaardigd kan worden, ofwel, afwijken van de ketenregeling via 

artikel 7:668a lid 5 BW kan gerechtvaardigd worden. Voor rechtvaardiging is een objectieve reden 

nodig die de concrete kenmerken van de voetbalsport weergeeft. Deze kenmerken moeten tevens 

verband houden met het voetballen van wedstrijden en het bijwonen van trainingen, samen met de 

uitoefeningsvoorwaarden hiervan.  

 

Zoals ik reeds in paragraaf 2.5 aangaf meen ik dat het prestatie-argument op kan gaan als objectieve 

reden. Spelers in het professionele voetbal kunnen niet hun gehele leven blijven voetballen op 

topniveau. Aan topsport komt door verminderend prestatievermogen bij de sporter altijd een eind. Dit 

valt soms een tijdje te maskeren met veel ervaring en inzicht, maar spelers komen en gaan en clubs 

willen blijven voortbestaan. Om het beste uit de professionele voetbalsport te halen, de doorstroming 

van spelers te behouden en daarmee het profvoetbal te laten bestaan zijn arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd essentieel.    
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3 Wet werk en zekerheid WWZ 
 

Op 29 november 2013 is het voorstel van wet 33 818 genaamd “Wijziging van verschillende wetten in 

verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en 

wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het 

verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking 

van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (Wet werk en zekerheid)” ingediend bij de Tweede Kamer
94

. Dit voorstel van wet behelst 

onder meer een ingrijpende wijziging van artikel 7:668a BW, dat problemen gaat geven bij het 

onbeperkt afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen de professionele 

voetbalsport. Ik zal eerst kort ingaan op de achtergrond en de inwerkingtreding van het voorstel van 

wet (paragraaf 3.1 en 3.2). Vervolgens behandel ik het gewijzigde artikel 7:668a BW nu dit artikel 

centraal staat in de probleemstelling (paragraaf 3.3) en bekijk ik hoe dit gewijzigde artikel zich 

verhoudt tot de Europese Richtlijn (paragraaf 3.4). Ik rond af met een deelconclusie (paragraaf 3.5). 

 

3.1 Doel WWZ 

De WWZ moet een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt tot stand 

brengen, opdat werkzekerheid gecreëerd wordt. Het Sociaal Akkoord
95

 in 2013 heeft hier reeds de 

basis voor gelegd. De regering tracht de werkzekerheid te verstevigen door het recht omtrent baan- en 

inkomenszekerheid te moderniseren. Arbeidsverhoudingen veranderen mee met de maatschappij en 

de wetgeving vraagt dan ook om onderhoud, aldus minister Asscher
96

. 

 

Flexibele contracten bieden in positieve zin laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt, echter de 

mogelijkheden die het flexrecht momenteel biedt lijken steeds vaker in negatieve zin door werkgevers 

gebruikt te worden. Momenteel wordt steeds meer gewerkt op basis van arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd, terwijl het perspectief op een vast contract vervaagt. Dit heeft tot gevolg dat er meer 

dualiteit op de arbeidsmarkt ontstaat en dat mensen met een kwetsbare arbeidspositie een grotere 

kans op baanverlies hebben. Toch kiest de regering er voor om de flexibele arbeidsvormen niet te 

beperken. Zij wil flexibiliteit graag in de economie houden, maar misbruik dient te worden voorkomen. 

De balans tussen vast en flexibel werk moet worden hersteld en er moet voorkomen worden dat 

mensen langdurig op basis van tijdelijke arbeidscontracten werken, zonder uitzicht op een vast 

contract. Naast de flexibele contracten wordt het ontslagrecht herzien. Het ontslagrecht wordt (1) 

eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers en (2) gericht op het vinden van 

een nieuwe baan en op het verbeteren van mobiliteit binnen de arbeidsmarkt
97

. 

 

3.2 Inwerkingtreding en overgangsrecht 

De WWZ is gepubliceerd in Staatsblad 2014, 216; artikel 7:668a BW treedt in werking op 1 juli 2015
98

. 

 

Het volgende overgangsrecht is van toepassing: 

 Voor bestaande cao’s waarin een bepaling staat dat van de ketenregeling wordt afgeweken blijft 

de tekst van artikel 7:668a BW zoals voor de inwerkingtreding van de WWZ gelden voor de duur 

van de looptijd van de cao’s. Indien de looptijd van een cao langer is dan twaalf maanden na de 

inwerkingtreding van de WWZ dan geldt de oude regeling niet meer na deze twaalf maanden, dus 

                                                      
94

 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 1. Het voorstel van wet is op 3 juni 2014 door de Tweede Kamer en op 10 juni 2014 

door de Eerste Kamer aangenomen; Via www.eerstekamer.nl zoek: “werk en zekerheid” en klik op kamerstuknummer 33 818. 
95

 Sociaal akkoord van 11 april 2013: “Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg 

naar 2020. Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten” tussen het kabinet-Rutte en de werknemers- 

en werkgeversorganisaties Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en Vakcentrale MHP, welke 

zijn vertegenwoordigd door de Stichting van Arbeid. www.stvda.nl via publicaties  akkoord, convenant en verklaring  2013. 
96

 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 1-4; Loonstra en Sick 2014, p. 4-5. 
97 Kamerstukken II 2013/14, 33 818, nr. 3, p. 4-5. 
98

 Stb. 2014, 216 p. 54-55; Kamerstukken I 2013/2014, 33 818, nr. E, p. 8; Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, nr. 30. De 

andere artikelen treden voornamelijk in werking vanaf 1 januari 2015 of 1 juli 2015. 

http://www.eerstekamer.nl/
http://www.stvda.nl/


 

 

26 

na 1 juli 2016. De cao moet na 1 juli 2016 alsnog aangepast worden en voldoen aan de nieuwe 

eisen die de WWZ stelt. 

 Op bestaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van voor 1 juli 2015 blijft eveneens het 

oude recht van toepassing, maar niet langer dan twaalf maanden. Na 1 juli 2016 moet het nieuwe 

recht ook op deze arbeidsovereenkomsten toegepast worden. Voorafgaande 

arbeidsovereenkomsten worden geacht elkaar niet te hebben opgevolgd indien er tussenpozen 

van meer dan drie maanden tussen zaten. 

 Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden aangegaan op of na 1 juli 2015 is het 

nieuwe recht van toepassing. Een volgende arbeidsovereenkomst die op of na 1 juli 2015 wordt 

aangegaan, geldt als opvolgend indien er een tussenpoos is van ten hoogste zes maanden. 

Voorafgaande arbeidsovereenkomsten worden geacht elkaar niet te hebben opgevolgd indien er 

tussenpozen van meer dan drie maanden tussen zaten
99

. 

 

Overigens merk ik op dat de VAAN in een bijlage bij de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer 

haar reactie
100

 op de WWZ geeft. Uit deze reactie blijkt dat een reparatiewet gewenst is om de te 

voorziene gebreken van de WWZ op te heffen; de VAAN heeft een overzicht gegeven van voorstellen 

ter reparatie of aanpassing. Deze voorstellen zijn opgenomen in de wet “Verzamelwet SZW 2015”
101

. 

Artikel 7:668a WWZ behoefde volgens de VAAN echter geen reparatie. In de Verzamelwet SWZ 2015 

is alleen lid 9 gewijzigd. 

 

3.3 Artikel 7:668a WWZ 

Om het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid te herstellen is artikel 7:668a BW ingrijpend 

gewijzigd. Het doel van de ketenregeling is namelijk werkzekerheid creëren voor werknemers. Deze 

werkzekerheid ontstaat doordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na verloop van tijd 

overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De sinds 1998 bestaande regeling biedt 

echter de mogelijkheid om hier ten nadele van de werknemer bij cao of bij regeling door of namens 

een daartoe bevoegd bestuursorgaan van af te wijken. Deze uitzonderingsmogelijkheden 

bewerkstelligen dat werknemers structureel en langdurig ingeschakeld worden op basis van tijdelijke 

contracten. De WWZ brengt hier verandering in. Het nieuwe artikel 7:668a BW staat uitgeschreven in 

bijlage 7 van deze scriptie.102 
 

Bij bestudering van de vernieuwde ketenregeling constateer ik dat een duidelijke verandering 

plaatsvindt in het eerste lid. De maximumtermijn van de ketenregeling wordt teruggebracht naar twee 

jaar, de doorbrekingstermijn wordt verlengd van drie naar zes maanden en onveranderd blijft dat na 

drie tijdelijke arbeidscontracten een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Er kan nu gesproken 

worden van een 3 x 2 x 6 regel in plaats van een 3 x 3 x 3 regel
103

. 

 

De strekking van lid 2, omtrent het opvolgend werkgeverschap, krijgt een bredere betekenis. Om als 

opvolgend werkgever aangemerkt te worden hoeft geen zodanige band te bestaan tussen de 

opvolgende werkgevers en hoeft geen inzicht te bestaan in de hoedanigheid en geschiktheid van de 

werknemer. Er moet slechts een aanleiding zijn waardoor de werknemer van de oude naar de nieuwe 

werkgever overgaat, zoals bijvoorbeeld door een organisatorische wijziging
104

. Daarnaast is lid 2 

alleen van toepassing op arbeidsovereenkomsten
105

. 

 

Lid 3 ondergaat slechts een technische wijziging. De maximumtermijn wordt aangepast aan het 

gewijzigde lid 1. Lid 4 blijft inhoudelijk hetzelfde, maar wordt anders geformuleerd. 
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Een duidelijke verandering is tevens te zien in lid 5 van artikel 7:668a BW. Volledige uitzondering van 

de ketenregeling is via dit lid niet langer mogelijk. Wel kan de maximale periode alvorens een vast 

contract ontstaat worden verlengd, tenminste indien voldaan wordt aan nadere voorwaarden. Er 

kunnen dan zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen worden. Daarnaast kan 

de maximumtermijn worden verhoogd naar vier jaar. Van de tussenpozen van zes maanden kan niet 

worden afgeweken.
106

 De nadere voorwaarden die gesteld zijn staan in lid 5 sub a en sub b. Er moet 

sprake zijn van een uitzendovereenkomst of de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering maakt dat het 

bij bepaalde functies of functiegroepen vereist is dat meerdere contracten voor bepaalde tijd 

afgesloten moeten kunnen worden. Over de vraag wanneer sprake is van een intrinsieke aard van de 

bedrijfsvoering vermeldt de memorie van toelichting dat het  

 

“niet gaat om normale schommelingen in de bedrijfsvoering als gevolg van economische 

omstandigheden, maar om een noodzaak die voortvloeit uit de aard van de bedrijfsvoering in 

de sector. […] Het betreft afgeronde werkzaamheden die noodzakelijkerwijs met zich brengen 

dat zij projectmatig worden gefinancierd en daarom verlenging van de ketenbepaling 

rechtvaardigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de sectoren media en cultuur en 

aan de academische sector. Deze vormgeving waarborgt dat van deze afwijkingsmogelijkheid 

alleen gebruik wordt gemaakt in zwaarwegende gevallen en dat ook in die gevallen na verloop 

van tijd een einde komt aan de inzet van tijdelijke contracten en zo meer zekerheid voor de 

werknemer ontstaat.”
107

 

 

De regering heeft er dus expliciet voor gekozen dat alleen sprake is van een intrinsieke bedrijfsvoering 

indien het gaat om een project van tijdelijke duur. De Afdeling advisering van de Raad van State zegt 

in haar advies dat het criterium “intrinsieke aard van de bedrijfsvoering” te onduidelijk is voor cao-

partijen om te beoordelen of bij bepaalde functies de ketenregeling mag worden verlengd. Een 

verduidelijkende toelichting op het criterium is dan ook wenselijk
108

. Op dit moment valt bijvoorbeeld 

het bouwen van een brug ook onder dit criterium. Het bouwen van een brug wordt projectmatig 

gefinancierd, maar na een langere periode komt het bouwen tot een einde; de brug is af. De tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten van de werknemers zijn vermoedelijk via lid 5 meerdere malen verlengd, 

maar uitzicht op een vast contract is er nog steeds niet. Er komt namelijk altijd een einde aan een 

project. Naar mijn mening behaalt de verlenging van tijdelijke contracten via dit criterium daarom 

alsnog niet het doel van een vast contract. Ik zie een ruime mogelijkheid tot misbruik van tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten bij projecten van tijdelijke duur, want kunnen nu niet meer werkzaamheden 

gezien of uitgelegd worden als “een project van tijdelijke duur”?  

 

Lid 6 maakt het mogelijk om van het opvolgend werkgeverschap af te wijken. Lid 7 maakt het mogelijk 

om in geval van een bestuurder van een rechtspersoon bij cao af te wijken van lid 1 tot en met 4. Met 

bestuurders kunnen dus meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten worden, zonder dat een 

vast contract ontstaat. 

 

In lid 8 van artikel 7:668a BW wordt bepaald dat de ketenregeling bij cao buiten toepassing kan 

worden verklaard. Dit kan enkel en alleen indien de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

constateert dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde functies in een bedrijfstak bestendig 

gebruik zijn. Tevens moet de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

noodzakelijk achten. De minister moet de functies bij ministeriële regeling aanwijzen
109

. In dit lid komt 

dus opnieuw het criterium “intrinsieke aard van de bedrijfsvoering” naar voren. Echter, de regering 

interpreteert het criterium hier anders. In de memorie van toelichting wordt immers gedoeld op functies 

binnen een bedrijfstak waar toepassing van de ketenregeling tot onaanvaardbare consequenties zal 

leiden en het voortbestaan van de sector in het geding zal komen. Het gaat om functies waarbij het 
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gebruik van contracten voor een langere tijd geen oplossing kan bieden; er kan en moet uitsluitend 

gewerkt worden met tijdelijke contracten. De regering noemt hierbij als voorbeeld het professionele 

voetbal, specifieker de profvoetballer
110

. Dat is een zwaarder toetsingscriterium dan in lid 5. Op zich is 

dit logisch omdat tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet voor een langere maar onbeperkte duur  

afgesloten kunnen worden. Toch zorgt de keuze voor hetzelfde criterium voor veel onduidelijkheid. 

Cao-partijen kunnen verward raken: wordt een beroep op lid 5 of op lid 8 gedaan? Neem bijvoorbeeld 

de seizoenarbeiders in sectoren als de landbouw en de horeca. Vallen zij nu onder lid 5 of lid 8? Deze 

seizoenarbeiders zijn gebaad bij meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten, maar is een vast contract na 

verloop van tijd wel of niet gewenst? Een ander voorbeeld is de gehele sector sport. Wat maakt 

voetbal zo bijzonder om in de memorie van toelichting bij lid 8 genoemd te worden en niet de gehele 

topsport? Schaatsers, wielrenners, basketballers en hockeyers hebben bijvoorbeeld net als 

voetballers slechts een bepaald seizoen waarin gesport wordt, terwijl bij voetbal juist om de 

seizoensgebonden reden van artikel 7:668a BW bij cao wordt afgeweken
111

. Naar mijn mening is de 

professionele voetbalsport in de memorie van toelichting opgenomen, omdat zij sinds het Sociaal 

Akkoord 2013 de minister heeft benaderd om uitgezonderd te worden van de nieuwe ketenregeling. 

De minister heeft vervolgens aangegeven dat de verplichting tot het aangaan van een vast contract 

niet zal gelden voor de betaalde voetbalsport. De andere takken van topsport laat hij daarmee buiten 

beschouwing
112

. Het enige commentaar dat de regering geeft is dat, indien cao-partijen hiervoor 

kiezen, de minister ook andere functies kan uitzonderen bij ministeriële regeling indien die voldoen 

aan de strenge criteria in lid 8
113

. Kortom, alle (sport)sectoren die menen in aanmerking te komen 

zullen zelf actief naar de minister moeten stappen om ontheffing te verzoeken.  

 

Lid 9 is na de WWZ in de Verzamelwet SZW 2015 aangepast. De WWZ bood werkgevers via lid 9 de 

mogelijkheid om van lid 1 sub a af te wijken. Arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband 

met scholing mochten van de 24 maanden termijn afwijken zodat de opleiding afgerond kan worden 

zonder dat een vast contract ontstaat. Er mocht echter niet afgeweken worden van lid 1 sub b, dus na 

drie contracten ontstaat wel een vast dienstverband. In verband met de diversiteit van situaties die 

zich in de praktijk en binnen verschillende sectoren voor kunnen doen, had de regering ervoor 

gekozen dat cao partijen dit per sector naar eigen invulling kunnen regelen
114

. De Verzamelwet SWZ 

2015 zorgt echter voor een verruiming van de mogelijkheid tot afwijking bij cao. De cao-partijen 

kunnen vanaf 1 juli 2015 besluiten de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te laten 

zijn voor daarin aangewezen arbeidsovereenkomsten die uitsluitend of overwegend zijn aangegaan 

voor educatie
115

. 

 

In lid 10 wordt artikel 7:668a BW niet van toepassing verklaard voor arbeidsovereenkomsten die zijn 

aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2. van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs. Dit sluit aan bij eerdere jurisprudentie waarin geoordeeld werd dat 

artikel 7:668a BW niet prevaleert boven de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) en de Wet 

op het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt namelijk boven alles gesteld
116

.  

 

Tot slot wordt in lid 11 de ketenregeling voor werknemers jonger dan 18 jaar uitgesloten, indien de 

gemiddelde omvang van de arbeid niet meer dan twaalf uur per week bedraagt. Werknemers jonger 

dan 18 jaar vallen onder de leer- of kwalificatieplicht. Om die reden zal de verrichte arbeid als bijbaan 

gelden en niet om in het levensonderhoud te voorzien. Een vast contract dient dan ook zijn doel 
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niet
117

. Indien werknemers 18 jaar worden dan geldt de lopende arbeidsovereenkomst als eerste in de 

keten
118

. Bedraagt de omvang van de arbeid meer dan twaalf uur per week, dan begint de keten wel 

te lopen. Vanaf dat moment kan niet meer uitgesloten worden of de arbeid wel of niet verricht wordt 

om geheel of gedeeltelijk in levensonderhoud te voorzien
119

.  

 

3.4 De vernieuwde ketenregeling en Richtlijn 1999/70/EG 

Er kan over gediscussieerd worden of het nieuwe artikel 7:668a BW nu richtlijnconform is of niet. Ik 

meen van wel. Het nieuwe artikel 7:668a BW voldoet, in tegenstelling tot het oude artikel, niet slechts 

aan twee maatregelen uit clausule 5 van de Raamovereenkomst, maar aan alle drie de maatregelen. 

De duur van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt opnieuw gelimiteerd (zie lid 1 sub a), het aantal 

tijdelijke arbeidscontracten is nog steeds vastgesteld (zie lid 1 sub b) en er is een inhoudelijke 

begrenzing/objectieve reden vastgesteld die rechtvaardigt dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

vernieuwd mogen worden (zie lid 5 sub a en b en lid 7 tot en met 10)
120

. Deze verdere inperking van 

ketens van tijdelijke arbeidsovereenkomsten zal de kans op misbruik verminderen. Pas op het 

moment dat lid 8 wordt toegepast en de minister stelt bij ministeriële regeling vast welke functies 

binnen een bedrijfstak uitgezonderd mogen worden, komt opnieuw ter sprake of nog steeds voldaan 

wordt aan clausule 5 van de Raamovereenkomst en dus aan de Richtlijn. Op het moment dat een 

bepaalde functie binnen een bedrijfstak namelijk onder lid 8 valt, mag bij cao volledig van de 

ketenregeling afgeweken worden. Verdedigbaar is dat deze uitzonderingsgevallen alleen uitgezonderd 

zijn omdat sprake is van een objectieve reden. Lid 8 vermeldt niet voor niets dat tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten voor die functies (1) bestendig gebruik moet zijn, (2) sprake moet zijn van een 

intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en (3) noodzakelijk is dat de arbeid uitsluitend verricht wordt op 

basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook moet aangetoond worden dat vaste 

dienstverbanden tot onaanvaardbare consequenties leiden en zelfs tot gevolg kunnen hebben dat de 

gehele sector niet langer kan voortbestaan. Dit sluit ook aan bij recente Europese jurisprudentie: 

 

Het arrest Márquez Samohano
121

 is in overeenstemming met de voorheen besproken Europese 

arresten Adeneler en Kücuck. In dit arrest is besloten dat clausule 5 van de Raamovereenkomst zich 

niet verzet tegen een nationale regeling waarbij tijdelijke arbeidsovereenkomsten verlengd kunnen 

worden zonder enige beperking aan de maximumduur en het aantal verlengingen van deze 

overeenkomsten. Tenminste, indien dergelijke overeenkomsten zijn gerechtvaardigd op basis van een 

objectieve reden in de zin van clausule 5 lid 1 sub a van de Raamovereenkomst. Een dergelijke 

objectieve reden staat ter beoordeling van de nationale rechter, waarbij de rechter na moet gaan of de 

vernieuwing van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een bepaalde sector 

daadwerkelijk in de tijdelijke behoefte voorziet
122

.  

 

Ik verwacht dat de minister in de op te stellen ministeriële regeling zorgvuldig zal formuleren en 

motiveren welke functies binnen een bedrijfstak van de werking van 7:668a BW uitgezonderd kunnen 

worden. Hij heeft naar mijn mening een zekere motiveringsplicht; de ministeriële regeling moet 

namelijk de objectieve reden voor de uitzondering vermelden. Het lijkt mij dan ook niet meer dan 

logisch dat de objectieve redenen die door de cao-partijen aangevoerd worden om een uitzondering 

mogelijk te maken ook vermeld zullen worden in de ministeriële regeling. Op deze manier wordt 

namelijk verantwoord dat het bij deze functies gaat om bestendig gebruik en een daadwerkelijke 

intrinsieke aard van de bedrijfsvoering waarbij het tot onaanvaardbare consequenties zal leiden indien 

geen onbeperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten meer afgesloten kunnen worden. Cao-partijen 

dienen in de cao te verwijzen naar de ministeriële regeling en deze bij te voegen als bijlage. Derhalve 

kan de rechter de objectieve reden in de cao lezen en daarmee bepalen of de uitzondering al dan niet 
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billijk is. Het blijft uiteraard een marginale toetsing waarbij gekeken wordt of de uitzondering in 

individuele gevallen niet van toepassing kan worden verklaard 
123

. Vooralsnog blijft alle huidige 

jurisprudentie omtrent de ketenregeling van toepassing
124

. 

 

3.5 Deelconclusie  

De Wet werk en zekerheid moet een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de 

arbeidsmarkt bewerkstelligen, opdat het doel werkzekerheid te creëren wordt verwezenlijkt. Derhalve 

worden een aantal wetsartikelen in verschillende wetten gewijzigd, waaronder artikel 7:668a BW: de 

ketenregeling. Artikel 7:668a BW uit de WWZ treedt per 1 juli 2015 in werking. 

 

De ketenregeling wordt zo aangepast, dat de maximumtermijn in lid 1 wordt teruggebracht van drie 

naar twee jaar, de doorbrekingstermijn wordt verlengd van drie naar zes maanden. Onveranderd blijft 

dat na drie tijdelijke arbeidscontracten een vast contract ontstaat. Bij bepaalde functies kan, door de 

intrinsieke aard van de bedrijfsvoering, via lid 5 de maximumtermijn worden verlengd naar vier jaar en 

kunnen er zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten afgesloten worden alvorens een vast contract 

ontstaat. Van de doorbrekingstermijn kan echter niet worden afgeweken. Volledige uitzondering van 

de ketenregeling wordt mogelijk via lid 8. Dit kan echter alleen indien (1) tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten in een bedrijfssector bestendig gebruik zijn, (2) sprake is van een intrinsieke 

aard van de bedrijfsvoering. De toepassing van de ketenregeling moet tevens leiden tot 

onaanvaardbare consequenties waardoor het voortbestaan van de sector in het geding komt. De 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst aan om welke functies binnen een bedrijfstak 

het gaat en moet deze functies expliciet in een ministeriële regeling opnemen. Dit moet gebeuren 

alvorens cao-partijen de volledige uitzondering van de ketenregeling in de cao kunnen verwerken. 

 

Om strijdigheden met Richtlijn 1999/70/EG te voorkomen heeft de regering in het nieuwe artikel 

7:668a BW alle drie de maatregelen uit clausule 5 van de Raamovereenkomst verwerkt. Zelfs als 

gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid in lid 8 kan beargumenteerd worden dat er 

voor deze uitzondering sprake moet zijn van een objectieve reden in de zin van clausule 5. De 

voorwaarden in lid 8 sluiten mijns inziens aan bij de uitleg van het begrip objectieve reden in de 

Richtlijn. Volledige uitzondering van de nieuwe ketenregeling is, in tegenstelling tot de voorgaande 

regeling, niet in strijd met de Richtlijn. 

 

Is er door deze ministeriële regeling voor de Nederlandse rechter nog ruimte om een prejudiciële 

vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de objectieve reden 

in 7:668a lid 8 BW en of dit lid voldoet aan de Europese Richtlijn? Ja en nee. Het Hof van Justitie zal 

vermoedelijk voor de verduidelijking van het criterium aansluiting zoeken bij de eerdere arresten 

Adeneler en Kücuck en vervolgens terugverwijzen naar de (hoogste) nationale rechter. Of de tekst in 

de ministeriële regeling in overeenstemming is met de Europese jurisprudentie zal ter beoordeling zijn 

van de nationale rechter. Het betreft hier namelijk een juiste of onjuiste invulling van het criterium 

objectieve reden. Het Hof van Justitie kan wel beoordelen of de Richtlijn juist is geïmplementeerd in 

artikel 7:668a BW.  
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4 Gevolgen WWZ voor het profvoetbal 
 

Vanaf 1 juli 2015 krijgt het profvoetbal te maken met een nieuwe situatie waarbij de ketenregeling niet 

zonder meer kan worden uitgezonderd bij cao. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin de 

ketenregeling volledig uitgezonderd is in artikel 6 lid 2 van de voetbal-cao. Is deze uitzondering na 1 

juli 2015 nog wel mogelijk? Ja, mits voldaan wordt aan de strenge uitzonderingsvoorwaarden in het 

nieuwe artikel 7:668a BW (paragraaf 4.2). De voetbalsport past dit toe nu al toe in de voetbal-cao 

(paragraaf 4.3). Of de uitzondering op de ketenregeling ook geldt voor andere professionele sporten is 

nog maar de vraag; ik verdedig een uitzondering op de ketenregeling voor de gehele professionele 

sport. Ik bespreek hierbij de professionele schaatssport, wielersport, basketbalsport en hockeysport 

(paragraaf 4.4). In paragraaf 4.5 sluit ik af met een deelconclusie. Als inleiding bij dit hoofdstuk 

bespreek ik allereerst het artikel van Jellinghaus en Van Drongelen over de WWZ en de gevolgen voor 

de sport.  

 

4.1 Wat zeggen de experts 

Dr. mr. Steven Jellinghaus en mr. dr. Harry van Drongelen hebben in het Tijdschrift voor Sport & 

Recht als enigen een artikel gewijd aan de toch wel ingrijpende gevolgen van de WWZ voor de 

sport
125

. Ik acht het daarom van belang om dit artikel in deze scriptie te bespreken. Jellinghaus en van 

Drongelen gaan kort in op belangrijke wijzigingen voor de sport omtrent het aangaan van tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten, de transitievergoeding, de aanzegplicht, het eenzijdige optiebeding, de 

opleidingsverplichting en de beëindiging van de tijdelijke arbeidsovereenkomst door de sporter. 

Ongeacht de snelle parlementaire behandeling van de WWZ vinden de experts dat het opvallend stil 

is geweest vanuit de sportwereld; alleen de voetbalsector heeft zich actief bemoeid met de inhoud van 

het wetsvoorstel. Gezien de evidente veranderingen voor de sportwereld is dit een gemiste kans.  

 

Jellinghaus en van Drongelen gaan direct in op de nieuwe ketenregeling bij tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten en de inhoudelijke toets bij de uitzondering via lid 5. Zij zijn van mening dat 

de wetgever onduidelijk is over wat onder het begrip “intrinsieke aard van de bedrijfsvoering” moet 

worden verstaan, maar concluderen al snel dat het afsluiten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor 

de sport fors bemoeilijkt wordt. Dit houdt volgens hen ook in dat het werken met een optiebeding flik 

wordt beperkt. Toch is er een escape via lid 8. Jellinghaus en van Drongelen vermelden hierbij, dat de 

minister aanvankelijk niet bereid was enige uitzondering toe te laten op de ketenregeling. Zelfs niet 

voor het profvoetbal na druk van de FBO, vakorganisaties en de KNVB. Pas na tussenkomst van 

Johan Derksen tijdens een uitzending van Voetbal International kondigde de minister een uitzondering 

voor het profvoetbal aan. Ik vraag mij af wat hierbij de doorslag heeft gegeven. Vooralsnog lijkt de 

memorie van toelichting geschreven voor het profvoetbal, Jellinghaus en van Drongelen geven 

namelijk ook aan dat vooralsnog geen uitzondering wordt gemaakt voor andere sporten en 

functiegroepen
126

.  

 

Over de transitievergoeding zijn Jellinghaus en van Drongelen kort. De transitievergoeding moet, ook 

door de sportpraktijk, worden betaald indien minimaal twee jaar met tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

is gewerkt. De experts wijzen echter op de reglementen binnen de sportpraktijk die maken dat zo’n 

vergoeding ofwel niet is toegestaan ofwel bemoeilijkt wordt. Reglementen kunnen namelijk bepalingen 

bevatten rondom tijdelijke contracten. Als voorbeeld noemen zij het profvoetbal, waar ieder contract 

eindigt op 30 juni van elk jaar. Ook op de aanzegplicht gaan Jellinghaus en van Drongelen maar kort 

in. Zij wijzen opnieuw op de reglementen, waarin vaak al aangeven staat dat voor een bepaalde 

periode duidelijkheid moet worden verschaft over het al dan niet verlengen van een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst. De aanzegplicht uit de WWZ is dus niet zo bijzonder voor de sport
127

.  

                                                      
125

 S.F.H. Jellinghaus & J. van Drongelen, “De Wet werk en zekerheid: grote gevolgen voor de sport!”, Tijdschrift voor Sport en 

Recht 2014-2, p. 29-35. 
126

 Jellinghaus & van Drongelen 2014, p. 30-31. 
127

 Jellinghaus & van Drongelen 2014, p. 31-32. 



 

 

32 

Bij de opleidingsverplichting stellen Jellinghaus en van Drongelen vooral vragen. Zij vragen zich af wat 

deze verplichting concreet inhoudt en of de opleiding van spelers hier bijvoorbeeld onder valt. Tevens 

vragen ze zich af hoe de opleidingskosten verrekend worden met de transitievergoeding en hoe dit 

zich op termijn gaat verhouden tot de transfervergoedingen die sinds het Bosman-arrest zijn 

gekoppeld aan de opleiding en ontwikkeling van spelers. Hoe omgegaan moet worden met de 

solidariteitsbijdrage vragen ze zich ook af
128

. Kortom, er heerst nog veel onduidelijkheid omtrent de 

opleidingsverplichting binnen de sport. 

 

Indien de sporter de tijdelijke arbeidsovereenkomst beëindigd kan door de club alleen nog een 

wettelijke schadevergoeding gevorderd worden. Dit brengt volgens Jellinghaus en van Drongelen 

grote gevolgen voor de sport. Opnieuw noemen zij het voetbal als voorbeeld. Een profvoetballer kan 

door een andere club worden weggehaald tegen betaling van de restloonwaarde van het contract, 

terwijl de vervangingswaarde veel hoger is. Een voetballer wordt immers om zijn prestaties 

weggehaald, prestaties die vaak bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst onduidelijk zijn. De 

vergoedingen worden ten gunste van de speler naar beneden gesteld en clubs zullen in de 

arbeidsovereenkomst een afkoopregeling moeten opnemen. Dit is erg optimistisch, omdat de 

afkoopsom wordt bepaald aan de hand van de resultaten van de voetballer in kwestie. Hoewel het 

opnemen van een gelimiteerde transfersom in de arbeidsovereenkomst niet uitgesloten is en ook 

regelmatig gebruikt wordt, ontstaat volgens hen toch een nieuw onderhandelingspunt aan de 

onderhandelingstafel
129

. Bij een opzegging of ontbinding door de voetballer wordt echter in de 

reparatiewet “Verzamelwet SZW 2015” opgenomen dat de rechter een hogere vergoeding kan 

toewijzen aan de club. Dit om te voorkomen dat het Nederlandse voetbal weggeconcurreerd wordt en 

profvoetballers niet als “koopjes” opgekocht kunnen worden door grote internationale profclubs.  

 

Jellinghaus en van Drongelen komen tot de conclusie dat iedere club zijn aanstellingsbeleid van 

spelers moet aanpassen. Het is dan ook verwonderlijk dat binnen de sportsector zo weinig ophef is 

gemaakt over de WWZ. De experts geven de sportsector mee dat de van belang zijnde bepalingen in 

werking treden op 1 juli 2015. Dit houdt in dat nu al rekening gehouden moet worden met de WWZ bij 

nieuwe en bestaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Wat mijns inziens jammer is, is dat 

Jellinghaus en van Drongelen met name ingaan op voorbeelden bij de voetbalsport. Ik had gehoopt op 

een bredere toepassing en meer voorbeelden uit de gehele sportsector. 

 

4.2 De ketenregeling en het profvoetbal na 1 juli 2015 

Ik vervolg deze scriptie met de toepassing van de herziende ketenregeling in de voetbalsport. Door de 

WWZ is in artikel 7:668a lid 1 BW de maximumtermijn van de ketenregeling teruggebracht naar twee 

jaar en is de doorbrekingstermijn verlengd van drie naar zes maanden. Het is tevens lastiger 

geworden om de ketenregeling bij cao uit te zonderen. Nu de doorbrekingstermijn naar zes maanden 

is verlengd wordt het voor sportsectoren waarbij een langere winter/zomerstop bestaat echter 

onmogelijk om een werknemer jarenlang voor bepaalde tijd aan te nemen
130

. Er ontstaat namelijk na 

twee jaar al een vast contract. Hetgeen gunstig lijkt voor de spelers, maar willen jonge profvoetballers 

wel een vast contract? Naar mijn mening willen zij zichzelf zo goed en zo snel mogelijk ontwikkelen 

om aan de prestatie-eisen te voldoen en door te stromen/getransferd worden naar een (buitenlandse) 

topclub. Profvoetballers met een minder gunstige sportieve prestatieontwikkeling zouden daarentegen 

wel baat hebben bij een vast contract. Dit contract geeft hen namelijk de zekerheid dat ze bij een club 

kunnen blijven voetballen en daardoor een vast inkomen behouden. De speler kan zelf beslissen 

wanneer hij stopt met het profvoetbal, in plaats van dat de club bepaalt dat de tijdelijke 

arbeidsovereenkomst niet langer verlengd wordt. Momenteel is het zo dat als er bij het aflopen van het 

contract geen interesse komt vanuit een andere profclub, dan wordt de speler werkloos
131

. 
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Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn voor profclubs essentieel, omdat deze niet zonder meer 

tussentijds verbroken mogen worden. Gebeurt dit wel, dan is de speler (in de praktijk meestal de 

nieuwe profclub) een transfervergoeding verschuldigd aan de benadeelde voorgaande profclub. Vaste 

contracten zijn niet wenselijk, omdat dan een transfervrije-situatie ontstaat: de speler kan op elk 

gewenst moment vertrekken naar een andere club, ook buiten de transferperiodes om, omdat een 

contract voor onbepaalde tijd opgezegd mag worden met inachtneming van de opzegtermijnen. De 

speler (lees: de nieuwe club) is derhalve geen transfervergoeding verschuldigd aan de voorgaande 

club en de nieuwe club zal daarom bereid zijn om een flinke tekenpremie te betalen aan de speler. 

Indien een speler meerdere opties open heeft staan, ontstaat er voor de speler een gunstige 

onderhandelingspositie; premies en salarissen kunnen aardig oplopen. Profclubs in Nederland kunnen 

daarentegen door het mislopen van transfervergoedingen hoogstwaarschijnlijk niet blijven bestaan. 

 

Het profvoetbal wil de transfervrije-situatie die door de WWZ ontstaat voorkomen en de ketenregeling 

opnieuw (volledig) uitzonderen. De huidige situatie blijft dan bestaan
132

. Ofwel, profclubs moeten veel 

geld blijven verdienen, zelfs als dit “ten koste gaat” van de speler zijn onderhandelingspositie en de 

hoogte van zijn salaris. Ik zal in de volgende paragraven bespreken of het profvoetbal (volledige) 

uitzondering van de ketenregeling kan bereiken via de mogelijkheden die de WWZ biedt in artikel 

7:668a lid 5 en lid 8 BW. 

 

4.2.1 Uitzondering via artikel 7:668a lid 5 BW 

Via lid 5 kan bij cao de maximumtermijn van de ketenregeling verlengd worden naar vier jaar en het 

aantal contracten waarna een vast contract ontstaat kan worden verhoogd naar zes. Echter, beroepen 

op dit lid kan slechts indien sprake is van een uitzendovereenkomst óf indien uit de overeenkomst 

blijkt dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering maakt dat er voor bepaalde functies of 

functiegroepen meer tijdelijke contracten nodig zijn. Nu de voetbalsport niet werkt met 

uitzendovereenkomsten maar op basis van arbeidsovereenkomsten, moet naar de intrinsieke aard 

van de bedrijfsvoering gekeken worden om te bepalen of voldaan wordt aan deze 

uitzonderingsmogelijkheid.  

 

De professionele voetbalsport voldoet in beginsel niet aan de voorwaarde “intrinsieke bedrijfsvoering” 

uit lid 5. Volgens de memorie van toelichting is alleen sprake van een intrinsieke bedrijfsvoering als 

het gaat om een project van tijdelijke duur; na verloop van tijd moet een einde komen aan de inzet van 

tijdelijke contracten, opdat de werknemer meer zekerheid krijgt. Bij de voetbalsport gaat het echter niet 

om projecten van tijdelijke duur. Er komt pas een eind aan het voetballen bij een profclub indien het 

arbeidscontract afloopt, de speler verkocht wordt, óf indien de speler door blessures, leeftijd, of een 

verminderend prestatievermogen niet langer op het door de club gewenste professionele niveau kan 

voetballen. Deze periode duurde bijvoorbeeld bij doelman Sander Boschker vijfentwintig jaar. Naar 

mijn mening is een project van vijfentwintig jaar geen project meer te noemen en valt het professionele 

voetbal daarom in beginsel niet onder een “intrinsieke bedrijfsvoering” zoals geformuleerd in lid 5.  

 

Er is echter een maar… Binnen het professionele voetbal is het niet ongebruikelijk om spelers uit te 

lenen of te “verhuren”. Spelers die verhuurd worden staan onder contract bij een profclub, maar 

komen bij hun eigen club niet aan spelen toe. Ze zijn echter te waardevol om alleen maar op de bank 

te laten zitten en krijgen via deze weg de mogelijkheid om te spelen bij een andere club. Op het 

moment dat een speler verhuurd wordt dan is dit doorgaans gedurende een seizoen, dus voor een 

half jaar of een jaar. De inlenende club betaalt een huursom voor de speler en neemt het salaris van 

de speler tevens geheel of gedeeltelijk voor haar rekening gedurende de verhuurperiode. In de 
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meeste gevallen keert de speler na de verhuurperiode weer terug bij zijn oude club, waar hij 

gedurende de verhuurperiode onder contract is blijven staan. Deze verhuurperiode kan vanwege de 

korte duur gezien worden als een project van tijdelijke duur. Bij het verhuren van spelers kan daarom 

wel voldaan worden aan de voorwaarde van lid 5.  

 

Maar kan een uitzondering via lid 5 überhaupt voldoende soelaas bieden? Deze uitzondering biedt 

profclubs de mogelijkheid om maximaal zes tijdelijke arbeidscontracten aan voetballers aan te bieden 

binnen vier jaar. Nu profvoetballers onder contract staan voor één of meer seizoenen en deze 

contracten bij goed presteren verlengd worden, volgen deze contracten elkaar binnen de 

doorbrekingstermijn van zes maanden op. De doorbrekingstermijn kan niet via lid 5 uitgezonderd 

worden. Dit houdt in dat de keten van arbeidsovereenkomsten begint te lopen vanaf het afsluiten van 

het eerste contract voor bepaalde tijd. Zijn zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen vier jaar nu 

wel voldoende om de professionele voetbalcompetitie levend te houden? Zoals reeds besproken volgt 

uit artikel 18 van de FIFA Transfer Regulations dat arbeidscontracten voor bepaalde tijd mogen 

worden aangegaan met een maximale duur van vijf jaar. Dit houdt naar mijn mening in dat een 

profclub alleen tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag aanbieden die vijf jaar of korter duren. Indien dit 

vijfjarige contract afloopt mag opnieuw een arbeidscontract worden aangeboden voor maximaal vijf 

jaar. Een speler kan daardoor wel tien jaar of langer bij dezelfde club blijven spelen. De eerder 

genoemde doelman Sander Boschker heeft, afgezien van een seizoen bij AJAX, zijn gehele carrière 

bij FC Twente gespeeld. Hij begon zijn carrière bij FC Twente in 1989 en heeft deze in 2014 

afgesloten
133

. Hij speelde dus vijfentwintig jaar voor dezelfde club op basis van tijdelijke 

arbeidscontracten. Echter, artikel 7:668a lid 5 BW betekent voor het professionele voetbal dat spelers 

niet langer dan vier jaar voor dezelfde club uit kunnen komen. Situaties zoals die van Sander 

Boschker komen dan niet meer voor. Vaste contracten kent de voetbalsport tenslotte niet. De FIFA 

probeert vaste contracten juist te voorkomen met de vijfjaren termijn. Artikel 7:684 lid 1 BW biedt 

voetballers namelijk, net als bij een vast contract, de mogelijkheid om contracten die zijn aangegaan 

voor langer dan vijf jaar, deze na vijf jaar zonder transfervergoeding op te zeggen. Indien dit gebeurt 

blijft het transfersysteem van de professionele voetbalsport in Nederland niet in stand en komt de 

wijze van competitiespelen in het gedrang. Derhalve zal de uitzondering in lid 5 onvoldoende soelaas 

bieden aan de voetbalsport.  

 

4.2.2 Uitzondering via artikel 7:668a lid 8 BW 

Via lid 8 kan een volledige uitzondering van de ketenregeling per bedrijfssector bewerkstelligd worden. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet daarvoor wel de functies die voor 

uitzondering in aanmerking komen aanwijzen bij ministeriële regeling. Er worden echter drie 

voorwaarden in lid 8 genoemd waar die functies aan moeten voldoen alvorens zij in een ministeriële 

regeling kunnen worden opgenomen:  

1. Tijdelijke arbeidscontracten moeten voor bepaalde functies binnen een bedrijfstak bestendig 

gebruik zijn; 

2. Er moet een intrinsieke aard van de bedrijfsvoering zijn; 

a. Er moeten onaanvaardbare consequenties ontstaan door de ketenregeling; 

b. Het voortbestaan van de sector moet in het geding komen; 

3. Tijdelijke arbeidscontracten moeten noodzakelijk zijn om de arbeid te verrichten. 

 

Nu is de vraag, valt de profvoetballer onder deze uitzondering? In de professionele voetbalsport wordt 

altijd gebruik gemaakt van tijdelijke arbeidscontracten; dit blijkt uit artikel 6 lid 2 van de voetbal-cao. 

Aan de bestendig gebruik voorwaarde is dan ook voldaan.  

 

Voor de tweede voorwaarde moet sprake zijn van een “intrinsieke aard van de bedrijfsvoering”. Deze 

voorwaarde wordt, zoals reeds bleek in paragraaf 3.3 van deze scriptie, anders geïnterpreteerd dan in 

lid 5. Door vaste contracten moeten onaanvaardbare consequenties ontstaan en het voortbestaan van 
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de sector moet in het geding komen. Zonder tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebben zowel de 

spelers als de profclubs geen zekerheid voor het opbouwen van een team. De huidige profclub kan 

midden in het seizoen – buiten de transferperiode om – een speler verliezen en een vervanger 

moeten gaan zoeken om de verloren positie in het veld op te vangen. Teams veranderen dus 

gedurende het seizoen waardoor het gewenste evenwicht tussen sterkere en minder sterke teams 

verdwijnt. Hierdoor komt de eerlijkheid van de competitie in het gedrang; het is dan ook in het belang 

van het organisatorisch evenwicht dat er met tijdelijke arbeidscontracten gewerkt wordt. Vaste 

contracten “ondermijnen” tevens het gehele transfersysteem waarbinnen spelers een potentiële bron 

van inkomsten vertegenwoordigen voor de profclub. Zonder tijdelijke contracten, de veelvoorkomende 

voortijdige beëindiging hiervan en de transfervergoeding die hiervoor betaald wordt verdwijnt deze 

bron van inkomsten. Juist door deze transfervergoedingen gaat er zo veel geld om in profvoetbal. De 

transfervergoeding zorgt er namelijk ook voor dat clubs blijven investeren in het opleiden van spelers, 

omdat zij op deze manier bij de verkoop van spelers profiteren van de solidariteitsbijdrage en de 

opleidingsvergoeding
134

. Clubs lopen zonder de te ontvangen transfervergoedingen te veel inkomsten 

mis en kunnen daardoor niet langer mee blijven doen met de betaalde competitie. Tijdelijke 

arbeidscontracten zijn voor het transfersysteem in de huidige vorm en voor het voortbestaan van het 

profvoetbal dusdanig van belang.  

 

Sterker nog, tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn noodzakelijk om de arbeid als profvoetballer te 

verrichten. Door tijdelijke arbeidscontracten worden spelers gedurende een seizoen, en soms langer, 

aan een club verbonden. De arbeidscontracten eindigen namelijk altijd op 30 juni van enig jaar; aan 

het einde van het seizoen
135

. Op deze manier kan een team voor een heel competitieseizoen worden 

opgebouwd en kan een speler zich binnen een team ontwikkelen. De speler kan door een goede 

sportieve ontwikkeling en het tonen van sportieve prestaties interesse opwekken bij andere 

(internationale) profclubs en zijn carrière uitbreiden. Profvoetbal is tenslotte een prestatiesport. Zodra 

de voetballer hier niet meer aan kan voldoen, eindigt zijn carrière als profvoetballer.  

 

Nu de functie profvoetballer aan alle voorwaarden van artikel 7:668a lid 8 BW voldoet, kan de minister 

deze functie aanwijzen bij ministeriële regeling. De profvoetballer kan dan bij cao uitgezonderd 

worden van de ketenregeling. 

 

4.3 Cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2014-2018 

De Cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland 2014-2018 geldt van 1 juli 2014 tot en met 

30 juni 2018
136

. In deze cao is door de cao-partijen reeds geanticipeerd op de ketenregeling die 

voortvloeit uit de WWZ en op 1 juli 2015 in werking treedt. De cao-partijen hebben een verzoek tot 

uitzondering van de ketenregeling via 7:668a lid 8 BW bij de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ingediend. Uit een persbericht van de FBO blijkt dat de minister heeft toegezegd dat 

er voor het professionele voetbal een uitzondering gemaakt wordt. Ik citeer uit dit persbericht minister 

Asscher: “In Nederland hebben veel flexwerkers, bijvoorbeeld in de zorg of horeca, last van de 

onzekerheden van tijdelijke contracten. Je kunt bijvoorbeeld geen huis kopen. Flexwerk is 

noodzakelijk, maar ik wil de uitwassen tegengaan, daarom deze wet. Ik begrijp heel goed dat een 

topsportsector als het betaald voetbal niet te vergelijken is met andere sectoren en daarom maken we 

voor hen een uitzondering.”
 137

 De ministeriële regeling waarin het professionele voetbal wordt 

uitgezonderd moet ten tijde van het schrijven van deze scriptie nog worden opgesteld.  
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In de voetbal-cao 2014-2018 is artikel 6 lid 2 zo aangepast dat het per 1 juli 2015 ook zal aansluiten 

bij de nieuwe ketenregeling en de doorbrekingstermijn van zes maanden. In de toelichting bij artikel 6 

lid 2 staat namelijk dat vanaf 1 juli 2015 de tussenpozen van drie maanden gelezen moeten worden 

als tussenpozen van maximaal zes maanden. Verder blijft artikel 6 lid 2 van de voetbal-cao niet geheel 

ongewijzigd. Het is nog steeds alleen mogelijk om tijdelijke arbeidscontracten af te sluiten met 

profvoetballers en arbeidscontracten blijven bij verlenging ook gelden als afgesloten voor bepaalde 

tijd. Er is echter een maximum van twaalf jaar aan toegevoegd. Waarom voor deze twaalf jaar is 

gekozen, is mij onduidelijk. Vooral omdat de FIFA een maximumtermijn van vijf jaar voor 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanhoudt, zie paragraaf 1.5.2 van deze scriptie. Het zou 

een voorwaarde geweest kunnen zijn van de minister, maar dit is slechts speculatie. Deze 

maximumduur zorgt er echter niet voor dat de voetbal-cao tevens voldoet aan clausule 5 van Richtlijn 

1999/70/EG. Er kan over gediscussieerd worden of in dit geval voldaan is aan de voorwaarde van het 

vaststellen van een maximale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Onduidelijk is 

namelijk of na twaalf jaar een vast contract ontstaat. Naar mijn mening moet artikel 6 lid 2 zo 

geïnterpreteerd worden dat er gewerkt blijft worden met tijdelijke contracten. Een verwijzing naar de 

objectieve reden in de (nog te komen) ministeriële regeling voor volledige uitzondering van de 

ketenregeling is om strijdigheden met de Richtlijn te voorkomen dus nog altijd nodig. 

 

4.4 De ketenregeling en andere professionele sporten 

Uit paragraaf 4.1.2 blijkt dat het profvoetbal via een ministeriële regeling buiten de toepassing van de 

ketenregeling kan blijven. Ik ben van mening dat deze uitzondering ook voor andere takken van 

professioneel beoefende sporten moet gelden. Andere professionele sporten maken ook gebruik van 

tijdelijke arbeidsovereenkomsten om hun sector te laten voortbestaan. Waarom wordt de uitzondering 

in lid 8 niet toegepast op de gehele professionele sport? Een dergelijke vraag is in de Eerste Kamer 

door leden van de fractie VVD bij de behandeling van het voorstel van wet reeds gesteld
138

. De 

minister lijkt de vraag te ontwijken door geen specifiek antwoord te geven. Hij herhaalt daarbij de 

criteria uit lid 8 en vermeldt dat ook andere functies in een ministeriële regeling opgenomen kunnen 

worden, mits cao-partijen hiervoor kiezen door dit zelf te verzoeken. Een uitzondering voor andere 

professionele sporten wordt dus vooralsnog niet gemaakt. In het Financieel Dagblad is door Frank ter 

Huurne
139

 commentaar gegeven op het besluit van de minister. Niet de seizoensgebondenheid, een 

korte carrière van de voetballer of het transfersysteem rechtvaardigt een uitzondering, maar de 

bijzondere arbeidsverhoudingen in de topsport. Deze arbeidsverhoudingen zijn namelijk niet te 

vergelijken met de arbeidsverhouding tussen de gewone werkgever en werknemer. Wanneer een 

gewone werknemer niet functioneert wordt de kans geboden om het functioneren te verbeteren. In de 

topsport geldt maar één criterium: presteren. Vanwege de onvoorspelbaarheid van het bereiken van 

die prestatie-eis worden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan. Hierin is de 

voetbalsport niet uniek. Mijns inziens is het daarom eenvoudiger een uitzondering voor de gehele 

professionele sport te verwerken in een generieke ministeriële regeling. Dit voorkomt een individueel 

verzoek van alle overige professionele sporten. Het zal namelijk een kwestie van tijd zijn voordat de 

cao-partijen van andere professionele sporten bij de minister aan de bel trekken. Ik zal, ter verdediging 

van mijn betoog, analoog aan het voetbal de professionele schaatssport, wielersport, basketbalsport 

en hockeysport analyseren en bespreken.  

 

4.4.1 Professionele schaatssport 

Professionele schaatsers werken op basis van arbeidscontracten met sponsors. De sponsor richt een 

meestal aan de sponsor gelijknamige ploeg op en stelt een trainer aan. Deze trainer voert het gezag 

uit namens de werkgever, de sponsor, leidt en traint het team en geeft opdrachten waardoor de best 

mogelijke prestaties bereikt worden. De schaatser schaatst als arbeidsprestatie voor het loon en/of 
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sponsorgeld dat de werkgever hem biedt
140

. Hier is dus eigenlijk sprake van een zelfde situatie als in 

de professionele voetbalsport. Het enige verschil is dat bij de voetbalsport de club de werkgever is en 

bij de schaatssport direct de sponsor. Neem bijvoorbeeld Bob de Jong, hij is sinds juni 2014 gaan 

schaatsen voor Team New Balance. New Balance is zowel sponsor als werkgever
141

. Een ander 

voorbeeld is het door Marianne Timmer, Annette Gerritsen en Margot Boer opgerichte team: Team 

Liga. Bij dit team is Liga eveneens zowel hoofdsponsor als werkgever
142

. De schaatssport maakt, net 

als het profvoetbal, gebruik van een transferoverzicht waarin staat welke professionele schaatser voor 

welke ploeg schaatst en welke schaatsers naar een ploeg zoeken omdat het sponsorcontract voor 

hen persoonlijk afloopt
143

. Stopt de hoofdsponsor echter met sponsoren, dan houdt een ploeg op te 

bestaan. Vanwege deze onvoorspelbaarheid zijn tijdelijke arbeidsovereenkomsten van belang. Een 

ander argument voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft te maken met de ontwikkeling van de 

schaatser. Indien bij een andere sponsorploeg een trainer wordt aangesteld waarbij de schaatser 

denkt zich meer en beter te kunnen ontwikkelen, dan kan een schaatser na afloop van de bepaalde 

termijn over naar die andere ploeg. Ook schaatsers moeten namelijk aan de prestatie-eis voldoen om 

bij de top te blijven. Als laatste is de schaatssport, net als de voetbalsport, een seizoensgebonden 

sport waarbij de tijdelijke contracten altijd aflopen aan het einde van het seizoen. Er zijn dus 

overeenkomsten met de professionele voetbalsport waarmee mijns inziens de professionele 

schaatssport voldoet aan de criteria van artikel 7:668a lid 8 BW.  

 

4.4.2 Professionele wielersport 

Een andere vergelijkbare sport is de professionele wielersport. Ook hier wordt gewerkt op basis van 

een arbeidsovereenkomst tussen de wielrenner en de sponsor. De sponsor richt, net als bij de 

schaatssport, een gelijknamige ploeg op en stelt een trainer/coach aan. Deze trainer/coach voert het 

gezag uit namens de werkgever, de sponsor, doordat hij het team leidt, traint en opdrachten geeft 

waardoor de best mogelijke prestaties bereikt worden. De wielrenner rijdt als arbeidsprestatie voor het 

te ontvangen loon en/of sponsorgeld dat hij van de werkgever ontvangt. Ook wielrenners komen 

daarom uit voor een sponsorteam, zoals Rabobank Development Team, en rijden voor dit team tijdens 

de competitie tours in het wielerseizoen. Het gaat daarom opnieuw om prestatiesport en bij 

prestatiesport zijn tijdelijke arbeidsovereenkomsten van belang. Het argument van 

seizoensgebondenheid gaat eveneens op voor de wielersport. In 2015 wordt bijvoorbeeld de Giro 

d’Italia van 9 tot en met 31 mei
144

 gereden, de Tour de France van 4 tot en met 26 juli
145

 en de Vuelta, 

de ronde van Spanje, van 22 augustus tot en met 13 september
146

. Als laatste argument is er de zaak 

Veneburg
147

, betreffende de arbeidsovereenkomst van een wielrenner. De kantonrechter overwoog 

dat het juist vanwege de onvoorspelbaarheid van de te behalen prestaties binnen de wielersport van 

belang is dat er tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten
148

. Daarvoor moet, aldus de 

kantonrechter, aansluiting worden gezocht bij de voetbal-cao voor wat betreft de werking van de 

ketenregeling; er ontstaat nooit een contract voor onbepaalde tijd
149

. Dit werd tevens in de wieler-cao 

2010-2012 verwerkt
150

. Er is op dit moment nog geen nieuwe wieler-cao, maar wat voor betekenis 

heeft het vonnis Veneburg nog met de inwerkingtreding van de WWZ? Aansluiting zoeken bij de 

voetbal-cao wordt wettelijk gezien onmogelijk vanwege 7:668a lid 8 BW. Dit lijkt mij des te meer reden 
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om ook de professionele wielersport in de ministeriële regeling op te nemen, mede omdat de 

wielersport op zichzelf al voldoet aan de criteria van lid 8. 

 

4.4.3 Professionele basketbalsport 

De professionele basketbalsport strijdt, net als bij de voetbalsport, in verschillende competities om het 

kampioenschap. Zo organiseert de Nederlandse Basketbal Bond
151

 de NBB Bekercompetitie en is er 

tevens een Eredivisie toernooi. Beide competities zijn vergelijkbaar met de professionele 

voetbalcompetities omdat er verschillende clubteams aan mee doen. Bovendien heeft ook het 

basketbal op professioneel niveau een nationaal team Oranje. Dit team doet mee aan het Europees 

Kampioenschap van landenteams. De bekendste internationale wedstrijdcompetitie binnen de 

basketbalsport is de NBA. Vanaf het Eredivisie basketbal hebben de basketballers een 

arbeidsovereenkomst met de club en wordt gesproken over professioneel basketbal. Hierbij voert de 

trainer van het team het gezag uit namens de werkgever, doordat hij het team leidt, traint en 

opdrachten geeft waardoor de best mogelijke prestaties bereikt worden. Er geldt namelijk ook voor 

basketballers een prestatie-eis. Vanwege de onvoorspelbare resultaten zijn arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd van belang. Daarbij komt dat het onwenselijk en ondenkbaar is dat basketballers 

midden in een seizoen de arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor een eerlijke krachtmeting is het van 

belang dat een basketbalteam gedurende de competitie onveranderd blijft. De enige uitzondering vindt 

plaats binnen de transferperiode. Ook basketballers vormen daarom een potentiële bron van 

inkomsten voor de club. Tot slot is basketbal ook seizoensgebonden sport.  

  

4.4.4 Professionele hockeysport 

Als laatste noem ik de professionele hockeysport. De hockeysport komt op velen fronten overeen met 

de voetbalsport. Zo wordt binnen de hockeysport ook in teamverband gespeeld, zowel op amateur als 

professioneel niveau, is hockey seizoensgebonden en zijn de competities met de voetbalsport te 

vergelijken. De hockeysport kent als amateurcompetities de bondscompetitie en de district-competitie. 

In de bondscompetitie spelen verschillende teams mee, zijnde de hoofdklasse, de overgangsklasse 

en de eerste tot en met de vierde klasse
152

. Bij de hockey districts-competities is Nederland, net als bij 

voetbal, onderverdeeld in zes districten, waarbij teams binnen deze districten tegen elkaar strijden om 

het district-kampioenschap
153

. De hoofdklasse is in Nederland het hoogste hockeyniveau en wordt 

gezien als de professionele hockeysport
154

. Na de bondscompetitie speelt de hoofdklasse via play-offs 

om het landskampioenschap. De landskampioen mag vervolgens meedoen aan de Euro Hockey Club 

Tournaments
155

, bestaande uit de Euro Hockey League EHL en de Euro Hockey Club Champions Cup 

for Women EHCCC. Deze competities kunnen vergeleken worden met de Europa League of de 

Champions League binnen de voetbalsport. De beste teams uit Europa strijden tegen elkaar om het 

Europees kampioenschap. Tevens wordt er meegedaan aan de Rabobank Hockey Wold Cup
156

, waar 

door het nationale team Oranje gestreden wordt om het wereldkampioenschap hockey.  

 

Binnen de professionele hockeysport wordt echter gewerkt met registratiecontracten
157

. Deze 

contracten geven de aard van de overeenkomst aan, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een 

lidmaatschapsverhouding, en laten blijken bij welke club de hockeyer momenteel staat ingeschreven. 

Op deze manier worden de overschrijvingen (transfers) van professionele hockeyers bijgehouden. De 

transferperiode vindt plaats in de zomer- en winterstop. Wat gigantisch verschilt met de voetbalsport is 

de vergoeding die hockeyers ontvangen, deze komt bij lange na niet in de buurt van het loon dat 

voetballers ontvangen. Een onkostenvergoeding van €1500,- per maand wordt bijvoorbeeld gezien als 
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een compensatie, terwijl hockeyers naast de sport geen tijd hebben om een bijbaan te zoeken; hockey 

is een primaire tijdsbesteding
158

. Dit is verassend, aangezien een bedrag van €1500,- per maand 

(ongeacht of het bruto of netto is) overduidelijk geen vetpot is als maandsalaris. De beste 

tophockeyers verdienen tussen de €50.000,- en €100.000,-
159

. Deze enkele duizenden euro’s per jaar 

zijn de betere bedragen, maar komen nog steeds bij lange na niet bij het salaris van een (jonge) 

profvoetballer
160

. Er gaat dus lang niet zoveel geld in de hockeysport om als in de voetbalsport. Dit 

komt omdat er bij de transfers van hockeyers minder hoge vergoedingen worden betaald en er met 

name sponsorgeld binnenkomt. Toch ontstaan er steeds meer geschillen over de vergoedingen bij 

transfers en de hoogte van de salarissen binnen de hockeysport. Om die reden is in 2010 een 

Arbitragereglement door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond opgesteld. Dit arbitragereglement is 

van toepassing op alle registratiecontracten en hier kan niet van worden afgeweken. Opmerkelijk: ook 

de hockeysport sluit de toegang tot de burgerlijke rechter in dit reglement uit, terwijl hoger beroep niet 

mogelijk is en het CAS niet wordt erkend als hoogste arbitrage-instantie. Ook al nijgt de hockeysport 

steeds meer naar de voetbalsport, het transfersysteem van de voetballers blijft een bijzonder systeem 

dat binnen (nog) geen andere sport terug te vinden is. 

 

Terugkomende op de ketenregeling en of voor de professionele hockeysport een uitzondering 

gemaakt moet worden. Het registratiecontract wordt binnen de hoofdklasse voornamelijk als 

arbeidsovereenkomst gekwalificeerd. Het gezag wordt hierbij via coaches uitgevoerd, die 

aanwijzingen geven bij de trainingen en het team leiden bij wedstrijden om optimale prestaties te 

bereiken. De prestatie-eis is in deze sport daarom niet weg te denken. Net als voetballers presteren 

ook hockeyers maar voor een bepaalde periode op topniveau. Om als team op topniveau te blijven 

presteren is een doorstroom van hockeyers nodig. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn daarom 

cruciaal. De hockeysport maakt logischerwijs ook gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd vanwege de transfers. Vaste contracten zullen de opbouw van een team niet bevorderen als 

spelers buiten de winterstop om van club wisselen. Dit zorgt voor onzekerheid en onrust binnen een 

hockeyteam en brengt een oneerlijke competitie teweeg. Daarbij komst dat vaste contracten voor nog 

meer commotie zullen zorgen bij transfers zonder vergoedingen, omdat de vergoedingen nu al laag 

zijn. Kortom, ook voor de hockeysport moet een uitzondering komen.  

 

4.5 Deelconclusie: zekerheid of toch geen zekerheid? 

De WWZ brengt diverse ingrijpende gevolgen voor de voetbalsport. Dit beamen ook de experts 

Jellinghaus en van Drongelen. De gevolgen zitten met name bij het afsluiten van meerdere tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten en de beëindiging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.  

 

Bij het afsluiten van meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten geldt de ketenregeling. Op deze 

ketenregeling zijn twee uitzonderingen, artikel 7:668a lid 5 en lid 8 BW. De functie profvoetballer 

voldoet aan de criteria in artikel 7:668a lid 8 BW en het is dan ook wachten op de door minister 

Asscher toegezegde ministeriële regeling waarin het profvoetbal van de ketenregeling wordt 

uitgezonderd. Gevolg: weinig veranderingen voor het profvoetbal onder de WWZ want er kan gewerkt 

blijven worden met tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen profvoetballers en clubs. Dit betekent voor 

profclubs (1) de zekerheid dat spelers niet buiten de transferperiodes zullen vertrekken naar een 

andere club en (2) behoudt van hun potentiële bron van inkomsten, omdat de spelers niet zonder 

transfervergoeding de arbeidsovereenkomst kunnen beëindigen. Bij beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst door de speler wordt in de Verzamelwet SWZ 2015 tevens vastgelegd dat de 

club niet alleen een wettelijke schadevergoeding toegewezen kan worden, maar dat functies die 

uitgezonderd zijn in de ministeriële regeling voor een hogere vergoeding in aanmerking komen. De 

transfervergoeding lijkt hiermee veiliggesteld.  
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Als de minister echter besluit om het profvoetbal niet uit te zonderen van de ketenregeling, ontstaat 

voor de profvoetballer na twee jaar een vast contract. Hierdoor gaan de strenge regels van boek 7 van 

het Burgerlijk Wetboek, inclusief het ontslagrecht, ook voor de speler als werknemer gelden. Tevens 

kan de speler weer een beroep doen op het vrij verkeer van werknemers
161

. De speler geniet met zijn 

vaste contract ook van de ontslagbescherming; mocht de speler een langdurige blessure oplopen, dan 

kan de profclub niet zomaar zijn contract af laten lopen.  

 

Profvoetballers moeten, met of zonder uitgezonderde ketenregeling, optimaal presteren. Presteren zij 

goed, dan zal de profclub ze willen behouden en zijn ze zeker van een arbeidsplek binnen de club. 

Presteren zij minder goed, dan zal de club de speler willen verkopen en een bod van een andere club 

sneller accepteren. Op deze manier ontstaat er een “nieuwe” zekerheid voor de speler bij een andere 

club. Pas op het moment dat er geen interesse van een andere club is en/of het contract van de 

speler loopt af, dan wordt hij transfervrij en wordt hij zonder aanbiedingen van een andere profclub 

werkloos.  

 

Volledige uitzondering van de ketenregeling moet mijns inziens ook voor andere professionele sporten 

gelden, zoals de schaats-, wieler-, basketbal- en hockeysport. De minister heeft tegen de 

voetbalsector gezegd dat een topsportsector zoals deze niet te vergelijken is met andere sectoren 

zoals de horeca. Ik meen dat hieruit afgeleid kan worden dat topsportsectoren over het algemeen niet 

met andere sectoren te vergelijken zijn. De argumenten van het profvoetbal voor een uitzondering 

gaan namelijk ook op voor de meeste andere topsporten. Seizoensgebondenheid, een korte carrière 

van de topsporter en het transfersysteem maken het voetbal dus niet geheel uniek. Daarbij komt dat 

voor alle topsporters een prestatie-eis geldt. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn essentieel 

vanwege de onvoorspelbaarheid van het bereiken van resultaten. Dit geldt eveneens voor de gehele 

topsportsector. Het uitzonderen van de ketenregeling voor de gehele (betaalde) topsport verdient naar 

mijn smaak dan ook de voorkeur boven het afzonderlijk regelen per tak van sport. Maar is zo’n 

generieke regeling ook wenselijk? Bekeken vanuit de WWZ en arbeidsrechtelijk-perspectief: Ja! Zeker 

gezien het werkgevers/werknemers verband. Er zit echter mogelijk nog een addertje onder het gras. 

Vanuit sector-perspectief is een generieke regeling niet zaligmakend. De professionele voetbalsport 

werkt nu eenmaal met geschakelde reglementen van de FIFA, UEFA en de KNVB. Deze reglementen 

gelden niet voor andere takken van topsport. Het zijn specifieke voetbalbepalingen met een 

transfersysteem, transferregels en transfervergoedingen. De voetbalsport is wellicht toch te eigen om 

over één kam te scheren met andere topsport-sectoren, dat blijkt wel na een vergelijking met de 

professionele hockeysport in paragraaf 4.4.4. Nadere bestudering van de internationale en nationale 

bondregels voor de schaats-, wieler-, basketbal- en hockeysport moet leren of de vergelijking met de 

voetbalsport toch wel opgaat.  
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Conclusie 
 

De gewijzigde ketenregeling in de WWZ sloeg in als een bom en alle alarmbellen gingen af. Als de 

voetbalsport nu maar kan blijven werken met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Zet artikel 7:668a uit 

de Wet werk en zekerheid het transfersysteem van het professionele voetbal in Nederland buitenspel? 

 

Reeds in de inleiding van deze scriptie constateerde ik dat de gewijzigde ketenregeling voor twee 

opvolgende problemen zorgt binnen de voetbalsport, betreffende (1) arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd en (2) verstoring van het transfersysteem. Binnen het profvoetbal werkt en wenst men 

namelijk te werken met enkel en alleen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ter behoud van het 

transfersysteem. De ketenregeling vormt voor de voetbalsport daarom de basis voor de grootste 

ellende. Niet verassend is dat de voetbalorganisaties er dan ook alles aan hebben gedaan om 

langdurig arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen profvoetballer en profclub overeen te 

blijven komen. Uit al deze moeite moet een uitzondering op de ketenregeling voor het profvoetbal in 

een ministeriële regeling voortkomen.  

 

Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de voetbalorganisaties vrezen dat het profvoetbal niet kan 

voortbestaan onder invloed van de ketenregeling. Profclubs hebben een bepaald verdienmodel en dit 

verdienmodel hangt samen met het economische model van de voetbalsport. Het transfersysteem en 

de hiervoor van belang zijnde tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn cruciaal in de werkwijze van het 

profvoetbal. Anders geformuleerd, zonder arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan het 

transfersysteem in zijn huidige vorm niet blijven bestaan. Een grote bron van inkomsten verdwijnt 

binnen de voetbalsport, ofwel de voetbalorganisatie vreest voor gederfde inkomsten. Het doet echter 

voorkomen alsof alles moet wijken voor het behoud van het profvoetbal (lees: behoud van voetbalgeld 

via transfersysteem), zelfs het Nederlandse arbeidsrecht! Het lijkt mij buiten proportie dat het recht 

aangepast moet worden aan de voetbalsport haar werkwijze en zolang hier niets in veranderd is alles 

oké. Zo ziet een typisch voorbeeld van iets naar eigen hand zetten er uit. Gezien de parlementaire 

geschiedenis lijkt dit namelijk precies wat er achter de schermen gebeurt is. Waarom zijn er in de 

Tweede Kamer anders zo weinig vragen gesteld over het in de memorie van toelichting genoemde 

voorbeeld profvoetbal? Waarom antwoordde de minister kort en ontwijkend op de vragen van de 

Eerste Kamer bij dit onderwerp? En waarom beloofde de minister in de media al een uitzondering aan 

de voetbalsport? Ik beweer niet dat onderhandelingen tussen de voetbalorganisaties en de minister op 

dit punt onnodig waren, maar de manier waarop dit gebeurt lijkt te zijn vind ik brutaal en onbehoorlijk.  

 

Terugkomende bij de probleemstelling bestaat het transfersysteem dus door het afsluiten van tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten tussen profclubs en profvoetballers. Nu hier naar verwachting vanaf 1 juli 

2015 geen verandering in komt, zal het transfersysteem zoals dat nu bekend is blijven bestaan. De 

ketenregeling zal daarom vooralsnog het transfersysteem van het profvoetbal in Nederland niet 

buitenspel zetten.  

 

Het andere genoemde probleem in de inleiding kan dit echter gedeeltelijk wel. Bij het voortijdig 

beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door een speler moet nog steeds een 

transfervergoeding worden betaald. De hoogte van deze vergoeding kan daarentegen mogelijk gaan 

veranderen. De hoogte van de vergoeding hangt op dit moment af van diverse omstandigheden, 

genoemd in artikel 17 van de FIFA Transfer Regulations. De WWZ gaat echter terug naar een 

Webster-situatie waarbij alleen nog de restwaarde van het contract vergoed hoeft te worden. Spelers 

worden koopjes voor buitenlandse profclubs, terwijl Nederlandse profclubs de hoofdprijs blijven 

betalen voor spelers uit het buitenland. Het Nederlandse profvoetbal wordt op deze manier 

weggeconcurreerd en het Nederlandse transfersysteem kan niet meer mee doen op internationaal 

niveau. Het is dan ook niet opmerkelijk dat de Nederlandse voetbalorganisaties dit aangekaart hebben 

bij de minister en dit “foutje hersteld moest worden” in de reparatiewet “Verzamelwet SZW 2015”. Een 



 

 

42 

uitzondering op deze regeling geldt indien een sector is uitgezonderd van de ketenregeling. De 

voetbalsector lijkt de buitengewoon hoge transfervergoedingen veiliggesteld te hebben.  

 

Alles overwegende moet geconcludeerd worden dat het behoud van het transferstelsel zoals men dat 

nu kent valt of staat met het krijgen van een uitzondering op de ketenregeling bij ministeriële regeling. 

Deze ministeriële regeling is nog niet gepubliceerd ten tijde van het schrijven van deze scriptie. Mocht 

de regeling niet voor 1 juli 2015 zijn opgesteld, dan zal het profvoetbal de gevolgen van de 

ketenregeling voor het transferstelsel onder ogen moeten zien. De minister zal dan tevens subtiel 

aangespoord moeten worden om de regeling alsnog op te stellen en te publiceren.  

 

Nog een laatste opmerking: de WWZ was een dappere poging om de arbeidsrechtelijke positie voor 

de profvoetballer als werknemer te verbeteren. Het is echter door het leidende internationale 

economische model van de voetbalsport onmogelijk om alleen in Nederland zulk soort wijzigingen 

door te voeren. Wil men de arbeidsrechtelijke positie van de profvoetballer verbeteren met 

bijvoorbeeld vaste contracten, dan zal een poging op internationaal niveau gewaagd moeten worden. 

Voor de hand ligt dat, vanwege de Europese Richtlijn, deze discussie op het niveau van de UEFA en 

de Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit samen met de 

Eurocommissaris voor Onderwijs, cultuur, jongeren en sport wordt gevoerd. De grote voetballanden, 

ook internationaal gezien, zouden onder hetzelfde arbeidsregime kunnen worden gebracht waardoor 

het arbeidsaspect een evenwichtigere rol krijgt binnen het internationale profvoetbal. Op dit moment 

kan de profvoetballer namelijk door de seizoensgebonden competitie, het transfersysteem en de 

prestatie-eis niet als een ‘gewone’ werknemer beschouwd worden. 
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Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 668a 

 

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: 

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie 

maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, 

hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als 

aangegaan voor onbepaalde tijd; 

b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd 

met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een 

werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze 

geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn. 

3. Lid 1, onderdeel a, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor niet meer 

dan 3 maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane 

arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of langer. 

4. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de eerste 

arbeidsovereenkomst als bedoeld onder a of b van lid 1. 

5. Van de leden 1 tot en met 4 kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of 

namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer. 
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Bijlage 7 Artikel 7:668a BW: van toepassing vanaf 1 juli 2015



 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 668a  

 

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: 

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes 

maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, 

hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als 

aangegaan voor onbepaalde tijd; 

b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 

opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste 

arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een 

werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en 

geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten 

worden elkaars opvolger te zijn. 

3. Lid 1, onderdeel a, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor ten 

hoogste drie maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane 

arbeidsovereenkomst voor 24 maanden of langer. 

4. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de eerste 

arbeidsovereenkomst als bedoeld onder a of b van lid 1. 

5. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 

bestuursorgaan kan de periode van 24 maanden, bedoeld in lid 1, onderdeel a, worden verlengd tot 

ten hoogste 48 maanden en kan het aantal van drie, bedoeld in lid 1, onderdeel b, worden verhoogd 

naar ten hoogste zes, indien: 

a. het betreft een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690; of 

b. uit die overeenkomst of regeling blijkt dat voor bij die overeenkomst of regeling te bepalen 

functies of functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of 

verhoging vereist. 

6. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 

bestuursorgaan kan van lid 2 worden afgeweken ten nadele van de werknemer. 

7. Bij schriftelijke overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan 

kan  ten nadele van de bestuurder van een rechtspersoon worden afgeweken van de periode, bedoeld 

in lid 1, onderdeel a. 

8. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 

bestuursorgaan kan dit artikel buiten toepassing worden verklaard voor bepaalde functies in een 

bedrijfstak indien Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij ministeriële regeling deze 

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. Bij die regeling kunnen nadere voorwaarden 

worden gesteld aan het buiten toepassing verklaren als bedoeld in de eerste zin. 

9. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 

bestuursorgaan kan voor daarin aangewezen arbeidsovereenkomsten die uitsluitend of overwegend 

zijn aangegaan omwille van de educatie van de werknemer dit artikel geheel of gedeeltelijk niet van 

toepassing worden verklaard. 

10.Dit artikel is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een 

beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

11. Dit artikel is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de leeftijd 

van achttien jaar nog niet heeft bereikt, indien de gemiddelde omvang van de door hem verrichte 

arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen. 
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