
Enige opmerkingen inzake 
KNVB-arbitrage

Inleiding:

Invoering Betaald Voetbal in 1954 (fusie KNVB en NBVB)

NBVB: arbitraal beding in standaard spelerscontracten

Eerste KNVB-arbitragereglement: 12 november 1955



Huidig reglement

Niet meer uitsluitend betaald voetbal, maar het gehele
Nederlandse voetbal.

"Artikel 1, lid 1:

Met uitsluiting van de burgerlijke rechter, zijn aan arbitrage op de 
voet van dit reglement onderworpen alle geschillen, indien en
voorzover deze samenhangen met de voetbalsport, een en ander in
de ruimste zin des woords tussen, tussen:

a) …
b) …
c) …
d) …



Voornamelijk arbeidsrechtelijke geschillen

Drie onderwerpen

1) Tussentijdse ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van 
7:685 BW;

2) Recht op arbeid;

3) Eenzijdige verlenging arbeidsovereenkomst door middel van 
optiemogelijkheid voor werkgever (Ajax/Trabelsi).



Ad 1

1974 Neeskens/Ajax

• "Uit de wet blijkt niet dat de bevoegdheid tot ontbinding van een 
arbeidsovereenkomst op grond van art. 1639w BW exclusief aan 
de overheidsrechter is opgedragen (HR 14 december 1973, NJ 
1974, 92). "

• Ontbinding, echter vergoeding van NLG 2.250.000,- door 
Neeskens aan Ajax te betalen.

1980 Vermeulen/Roda

• Tussentijdse beëindigingsmogelijkheid, echter "uitlooptermijn" van 
twee maanden die conflicteerde met artikel 27 RBV.

• Verzoek tot ontbinding afgewezen.



1996 Vonk/RKC

• Degressieve afkoopsom bij tussentijdse beëindiging.

• Uitleg niet ten nadele van de werknemer.

1998 De Boer/Ajax

• Geen ontbinding.

• Bijzondere clausule: verplichting niet op een ontbinding aan te 
sturen.



Ad 2

1975 Wullems/NAC

• "Onder de huidige gewijzigde maatschappelijke omstandigheden 
kan het ontkennen van een recht op arbeid moeilijk staande 
worden gehouden. "

• Echter: zinvolle tewerkstelling niet meer mogelijk.

• Geen herstel dienstbetrekking, schadevergoeding

1975 Haan/Ajax (President Rb Amsterdam, 3 april 1975, 285.

• Verwijzing President naar Wullems/NAC

• Arbeidsovereenkomst geeft recht "op continuering van zijn 
plaatsing in de A-selectie".



1975 Pas en Van Elleswijk/FC Vlaardingen

• "Werknemers in het betaalde voetbal behoren tot de categorie 
werknemers wier belang meebrengt dat zij in de gelegenheid 
worden gesteld arbeid te verrichten. "

• Echter: onderscheid tussen wedstrijden en trainingen. De 
werkgever bepaalt wie speelt.

1996 Witschge/Feijenoord (Trainer: Arie Haan …)

• Recht op deelname aan de reguliere training van de A-selectie.



Trabelsi/Ajax

• Initiële arbeidsovereenkomst voor drie jaren.

• Clausule: eenzijdig onherroepelijk optierecht voor Ajax de 
arbeidsovereenkomst met twee jaren te verlengen.

• Licht Ajax de optie, dan ontvangt Trabelsi een aangepast (hoger) 
salaris.

• Trabelsi: dit optierecht is in strijd met de Nederlandse regelgeving 
inzake het gesloten systeem van beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten.

• Arbitragecommissie: onjuist, het beding valt onder de werking 
van artikel 6:219, lid 3 BW: een onherroepelijk aanbod van 
Trabelsi.

• Hoger beroep niet mogelijk (art. 74, lid 2 Arbitragereglement).



Way out voor Trabelsi: naar Dispute Resolution Chamber (DRC)

van de FIFA Players Status Committee?

• DRC bevoegd, tenzij beide partijen zich schriftelijk hebben 
onderworpen aan de beslissing van een nationaal 
sportarbitragetribunaal (arbitrageclausule), mits voorwaarden:

– samengesteld uit leden die in gelijke mate zijn gekozen door 
spelers en clubs;

– onafhankelijke voorzitter.

NB: DRC uitspraken niet bindend voor partijen.

Nakoming dient te worden afgedwongen door medewerking van

de nationale bonden.



Artikelen 4, 5 en 6 Arbitragereglement

• Strikt formule benadering?

• Praktische benadering?



Arbitragereglement

• Artikel 74 – Verbindende kracht van vonnis

Huidig:

2. Hoger beroep van een vonnis is niet mogelijk

Voorstel:

2. Tegen het vonnis van de arbitragecommissie kan beroep

worden ingesteld bij het internationale hof voor arbitrage

voor de sport (CAS), te Lausanne, Zwitserland



Spanning tussen (dwingend) Nederlands 
arbeidsrecht en FIFA-reglementering

• Streven naar unificatie in rechtspraak;

• Werkt hoger beroep CAS niet contraproductief?

• Past CAS Nederlands recht toe òf de - mogelijk met het 
Nederlands recht conflicterende – FIFA-reglementen ("Protected 
period");

• Welke is de bevoegde instantie voor vernietiging van de 
arbitrale uitspraak (CAS) in hoger beroep? Zwitserse rechter? 
Welke recht wordt toegepast?

• PSV/Leandro.


