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Sport of geen sport? 
HvJ EU 26 oktober 2017, C-90/16 
(English Bridge Union)

Governance: een gefragmenteerd 
systeem

Vertrouwen…

INLEIDING



Player’s agreement

• Overeenkomst van opdracht? Of 
arbeidsovereenkomst? Groen/Schoevers

• Ongebalanceerde overeenkomsten



How not to do it
DOTA

• The good:
Duidelijke termijn

• The bad: 
wat is een “esports 
toernooi”? 

• The ugly:
Hoe hoog is de “buy out”?



How not to do it
Fortnite

• Artikel 4.5: team mag altijd 
beëindigen



How not to do it
Fortnite

• Artikel 5.1: geen vergoeding

• Artikel 5.2: daarna hopen op 
een vergoeding

• Artikel 5.2: overeenkomst 
van opdracht

• Artikel 6.1: klassieke 
bepaling 
arbeidsovereenkomst



How not to do it
Fortnite

• Artikel 8.1, 8.2 en 8.3: alle 
rechten van intellectueel 
eigendom gaan naar het 
team



How not to do it
Fortnite

• Artikel 10.1: verplichting tot 
meewerken aan marketing 
projecten voor sponsoren

• Artikel 10.2: geen 
vergoeding voor die 
werkzaamheden

• Artikel 11: geen persoonlijke 
sponsoren voor de speler



Waarom zijn die 
contracten 
ongebalanceerd?

• Jeugdigheid / minderjarigheid

• Geen hulp (willen) vragen



Waarom een goed 
contract belangrijk is

• Voor de speler:
ADO ontslaat speler binnen vijf dagen

• Voor het team:
Iceberg esports failliet

Ninja’s in Pyjama’s koopt 
toernooiticket Leageu of Legends en 
vervangt team



Organisatie
• EA maakt de game

• Online kwalificaties

• Offline competities (eDivisie)



In Nederland

• Overeenkomsten van opdracht en 
arbeidsovereenkomsten

• Van € 0,- tot € 3.000,- vergoeding

• Prijzengeld wordt verdeeld

• Afkoopsommen van € 500.000,-



Wereldkampioenschap

• Contract met EA

• Veel prijzengeld (stijgende lijn)

• Doping(controle) en WADA

• IE- rechten



Dank voor de 
aandacht
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