
FBO en Asser Instituut  
organiseren symposium 
op 28 oktober a.s.
Op 28 oktober a.s. organiseert de FBO in samenwerking met het Asser 

Instituut een symposium dat vooral in het teken staat van de publicatie 

van de tweede editie van het boek “The Jurisprudence of the FIFA Dispute 

Resolution Chamber” van mr. Frans de Weger, jurist binnen de FBO.  

Met dit boek brengt Frans de Weger de jurisprudentie en organisatie van  

de geschillenbeslechting binnen FIFA in kaart.

›› Ter viering van de tweede editie van voor-

noemd boek, hebben de FBO en het Asser 

Instituut gezamenlijk besloten een symposium 

te organiseren waarin het Wilhelmshaven-

arrest van de ‘Bundesgerichtshof’ (de hoogste 

rechterlijke Duitse instantie) centraal staat. De 

uitspraak is uiterst relevant in verhouding tot 

het boek van Frans de Weger: het behandelt 

niet alleen de verenigbaarheid van de FIFA-

reglementen met het EU-recht, maar ook de 

(verplichte) uitvoering van de uitspraken van de 

FIFA DRC en het CAS op nationaal niveau. Met 

dit symposium stellen partijen zich ten doel om 

een uitgebreide introductie in het Wilhelms-

haven-arrest te geven. Deze introductie behelst 

onder andere een beschrijving van het juridische 

proces voorafgaand aan deze uitspraak en een 

beschrijving van de juridische argumenten van 

beide partijen. Vervolgens wordt de uitspraak 

van het Bundesgerichtshof kritisch beschouwd 

waarbij een beschrijving van de potentiële 

gevolgen voor het functioneren van enerzijds 

het FIFA transfersysteem en anderzijds de FIFA 

DRC niet achterwege kan blijven. 

voor het CAS. Vervolgens zal Jan Orth dieper 

ingaan op de drie juridische procedures voor 

de Duitse nationale rechter(s). De laatste 

presentatie zal worden gegeven door Antoine 

Duval, die de uitspraak in een breder juridisch 

perspectief zal plaatsen en zal bespreken wat 

de potentiële invloed van deze uitspraak kan 

zijn, bezien vanuit respectievelijk het EU-recht 

en het internationale arbitragerecht.

Ter afsluiting volgt na de drie presentaties een 

paneldiscussie, waarin een aantal personen, 

waaronder Joris van Benthem (Feyenoord),  

Wil van Megen (FIFPRO) en Wouter 

Lambrecht/Daan de Jong (ECA) zal plaats-

nemen dat een belangrijke positie inneemt in 

de wereld van het ‘voetbalrecht’. Deze panel-

discussie staat uiteraard ook vooral in het 

teken van het Wilhelmshaven-arrest. 

Het evenement vindt plaats in (of nabij) Zeist, 

begint om 14.00 uur en eindigt om 18:00 uur, 

waarna het wordt afgesloten met een borrel. 

Clubs kunnen zich via de FBO kosteloos 

inschrijven voor het evenement. 

Voor meer informatie: zie www.asser.nl en/of 

www.fbo.nl

Het symposium zal bestaan uit drie algemene 

presentaties, gehouden door experts op het 

gebied van dit onderwerp. Allereerst zal 

Frans de Weger de juridische aanloop naar 

het Bundesgerichtshof uiteenzetten, waarin 

de focus ligt op de procedures binnen FIFA en 
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This book addresses the most important judicial aspects in relation to the FIFA Dispute Resolu-
tion Chamber (DRC), as well as the different categories of disputes, inter alia, the termination of 
player contracts, the amount of compensation, sporting sanctions, training compensation and 
the solidarity mechanism. The DRC was established in 2001 by FIFA for the purpose of resolv-
ing disputes regarding the international status and transfer of players. Since then the DRC has 
developed into a major and influential alternative resolution body, with an impressive and ever-
increasing caseload. In this updated and revised Second Edition the most important decisions 
of the DRC as of the date of its establishment in 2001 until 2016 are analysed. It is a reference 
work for those with a legal and financial interest in professional football, such as lawyers, agents, 
managers and administrators, but is also aimed at researchers and academics. Michele Bernasconi, 
Attorney-at-law in Zurich, Switzerland, Arbitrator at CAS and President of the Swiss Sports Law 
Association provided a foreword for the book.

Frans M. de Weger is senior legal counsel working for the Dutch Federation of Professional 
Football Clubs (FBO). In 2015 he was, at the proposal of the European Club Association (ECA), 
appointed as an arbitrator for the Court of Arbitration for Sport (CAS). As a legal counsel and a 
CAS arbitrator he is involved in several national and international football-related legal disputes.

This book appears in the ASSER International Sports Law Series, under the editorship of 
Prof. Dr. Ben Van Rompuy, and Dr. Antoine Duval.

“Frans de Weger’s work on the jurisprudence of the DRC is a “must-have” for anybody dealing 
with sports law and, in particular, dealing with football issues under the FIFA Regulations on 
the Status and Transfer of Players.”
Massimo Coccia
Professor of International Law and Attorney-at-Law in Rome and CAS Arbitrator

“Where to go when trying to understand the FIFA Regulations on the Status and Transfer of 
Players? Now Frans de Weger has the answer with his new version of the much-awaited and 
needed Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber.”
Juan de Dios Crespo Pérez
Sports Lawyer

“The second edition of this book, which is systematic and practical at the same time, will surely be 
of great interest to both specialists active in the world of “football law” and aspiring individuals.”
Wouter Lambrecht
Attorney-at-law, Head of Legal at the European Club Association, FIFA Dispute Resolution Chamber 
Member and Mediator at the CAS
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Voetbalfocus

Recht op een opleidingsvergoeding

Op grond van de FIFA-reglementen (zie hieromtrent artikel 20 en 

Annex 4 van FIFA’s Regulations on Status and Transfer of Players) is een 

club aan de opleidende club(s) een opleidingsvergoeding verschuldigd 

wanneer een speler zijn eerste profcontract tekent en/of bij iedere 

navolgende transfer als professional, doch slechts tot en met het einde 

van het seizoen van zijn 23e verjaardag. Het recht op een opleidings-

vergoeding bestaat over de opleidingsjaren vanaf het seizoen waarin de 

speler 12 jaar wordt tot en met het seizoen waarin de speler 21 wordt. 

De hoogte van de opleidingsvergoeding wordt berekend op basis van de 

categorieën waarin de bij een overgang betrokken clubs zijn ingedeeld. 

Binnen de EU/EER staat de hoogste categorie (categorie 1) tot een 

vergoeding van € 90,000,- per opleidingsjaar, terwijl de laagste categorie 

(categorie 4) €10,000,- per opleidingsjaar oplevert. Verschillen de cate-

gorieën van de bij een overgang betrokken clubs, dan wordt binnen de 

EU/EER twee verschillende berekeningsmethodes aangehouden. Indien 

de speler van een hogere categorie naar een lagere categorie vertrekt, 

wordt de lagere categorie aangehouden. Indien de speler van een lagere 

categorie naar een hogere categorie vertrekt, wordt het gemiddelde van 

die categorieën aangehouden. Met betrekking tot voorgaande bereke-

ning is echter een uitzondering gemaakt voor de opleidingsjaren van de 

speler gedurende de seizoenen met betrekking tot de speler zijn 12e 

verjaardag tot en met het seizoen van de speler zijn 15e verjaardag.  

Om de opleidingsvergoeding niet te hoog te laten uitvallen in  

EU/EER-verband is voor deze seizoenen een aparte regeling opgesteld, 

waaruit volgt dat de hoogte van de opleidingsvergoeding voor de oplei-

dingsperiode 12 t/m 15 jaar op categorie 4 wordt gesteld en daarmee 

voor deze seizoenen is gemaximaliseerd op € 10.000,- per jaar. 

‘Uitzondering op de uitzonderingsregel’

Zoals hierboven reeds is vermeld, is de opleidingsvergoeding voor de 

opleidingsperiode 12 t/m 15 jaar gemaximaliseerd op de vergoeding 

van een categorie 4 club. Deze regel gold tot 1 oktober 2009 en deed 

zijn herintrede per 1 augustus 2014. Echter is voorgaande uitzonde-

ring tussen 1 oktober 2009 en 1 augustus 2014 vervangen door een 

uitzonderingsregel op deze uitzondering (hierna: de ‘uitzondering op de 

uitzonderingsregel’). Deze nieuwe regel hield het volgende in: indien een 

speler voor het einde van het seizoen van zijn 18e verjaardag transfe-

reert naar een buitenlandse club, wordt de opleidingsvergoeding voor de 

opleidingsperiode 12 t/m 15 jaar niet gemaximaliseerd op  

€ 10.000,-, maar wordt in dit geval de opleidingsvergoeding over deze 

periode wel op de gebruikelijke wijze berekend (lees: hantering van de 

opleidingskosten behorende bij de daadwerkelijke categorieën). Dit 

leverde opleidingsclubs in die tussenliggende periode van 1 oktober 

2009 en 1 augustus 2014, en daarmee dus onder meer de Nederlandse 

clubs, aanzienlijk meer inkomsten op uit internationale opleidings-

vergoedingen van buitenlandse clubs. Per 1 augustus 2014 is deze 

‘uitzondering op de uitzonderingsregel’ echter herroepen en is de oude 

regel, welke tot 1 oktober 2009 in werking was, weer van kracht.

Discussie 

In principe geldt vanaf 1 augustus 2014 dus weer het gemaximaliseerde 

bedrag van € 10,000,- voor de seizoenen tussen 12 t/m 15 jaar van de 

speler. In de jurisprudentie is echter discussie ontstaan omtrent de 

vraag of de nieuwe regelgeving per 1 augustus 2014 (d.w.z. het terug-

draaien van de ‘uitzondering op de uitzonderingsregel’) met zogeheten 

terugwerkende kracht dient te werken. Indien de nieuwe regelgeving 

met terugwerkende kracht werkt, zal de – voor opleidende clubs 

on gunstigere – hernieuwde regelgeving voor alle voorgaande oplei-

dingsjaren gelden, dus ook voor de opleidingsperiode 12 t/m 15 jaar, 

welke (gedeeltelijk) binnen de periode 1 oktober 2009 – 1 augustus 

2014 viel. 

Echter, indien de per 1 augustus ingegane regelgeving niet met terug-

werkende kracht werkt, zal voor de periode tussen 1 oktober 2009 en 1 

augustus 2014 de ‘uitzondering op de uitzonderingsregel’ blijven gelden 

indien de speler voor het einde van het seizoen van zijn 18e verjaardag 

naar het buitenland vertrekt. Dit betekent een ruimere opleidingsver-

goeding voor de opleidende clubs over de 12 t/m 15 jaar, indien (een deel 

van) de 12 t/m 15 jaar binnen de periode tussen 1 oktober 2009 en 1 

augustus 2014 valt en de speler voor het einde van het seizoen van zijn 

18e verjaardag naar een buitenlandse club is vertrokken.

Gedurende de afgelopen transferperiode heeft de FBO 

weer tal van vragen gehad van Nederlandse clubs of 

recht bestond op een opleidingsvergoeding. Eén van de 

discussiepunten ten aanzien van de hoogte van de inter-

nationale opleidingsvergoeding - en waar nochtans nog 

steeds veel onduidelijkheid over bestaat- is de zogehe-

ten ‘12-15 regeling’. In het navolgende zal nader worden 

ingegaan op dit discussiepunt. Alhoewel de discussie 

ziet op een reglementswijziging van 1 augustus 2014 en 

derhalve van enige tijd geleden is, heeft de FBO moeten 

constateren dat er thans in de praktijk nog steeds veel 

onduidelijkheden zijn als gevolg van deze reglements-

wijziging uit 2014.



De FBO en arbodienst GOED hebben een partnerovereen-

komst gesloten op grond waarvan de arbodienst per 1 juli 2016 

partner is geworden van de FBO. Dit partnership biedt de FBO 

de gelegenheid haar leden nog beter te kunnen ondersteunen bij 

vraagstukken rondom zorg en verzuim. 

›› Met een vast team van professionals begeleidt GOED betaald-

voetbalorganisaties op alle vlakken van inzetbaarheid, ziekteverzuim 

en arbodienstverlening. De focus ligt hierbij op mogelijkheden; ze 

kijken liever wat iemand wel kan, dan alleen maar bezig te zijn met 

beperkingen. Aansluitend op het topsport klimaat willen ze mede-

werkers snel en concreet begeleiden naar optimale inzetbaarheid. 

Elke club heeft een vaste inzetbaarheidsdeskundige als contactper-

soon die er voor zorg draagt dat medewerkers zich gehoord voelen, 

leidinggevenden zich gesteund voelen en er beweging is in het 

re-integratie proces. 

“Door deze aanpak, zijn de klanten zeer 

tevreden en geven zij GOED gemiddeld een 8.” 

GOED heeft begin dit jaar al een speciaal aanbod gedaan aan de 

leden van de FBO. Dit aanbod beslaat een programma voor duur-

zame inzetbaarheid. GOED is de arbodienst van de FBO, de ECV en 

ook reeds van een aantal clubs.

Binnenkort zal GOED haar aanpak op verzuim en inzetbaarheid 

toelichten voor alle leden. De uitnodiging hiervoor ontvangen clubs 

te zijner tijd.

GOED partner FBO

Partners FBO:

Uitgangspunt jurisprudentie

In de FIFA-jurisprudentie is ten aanzien van de vorige wijziging op 

1 oktober 2009 (de invoering van de ‘uitzondering op de uitzonde-

ringsregel’) in meerdere uitspraken bepaald dat deze wijziging geen 

terugwerkende kracht kent. Tevens volgt ook uit de circulaire van FIFA 

waarin de nieuwe wijziging is geïntroduceerd dat de nieuwe wijziging 

geen terugwerkende kracht kent. De FBO is zodoende van mening dat 

de bedoeling van FIFA is dat daarmee ook de nieuwe wijziging van 1 

augustus 2014 (de herroeping van de ‘uitzondering op de uitzonde-

ringsregel’) geen terugwerkende kracht kent, hetgeen aldus gunstig 

is voor opleidende (waaronder dus ook Nederlandse) clubs. Ondanks 

deze consistente FIFA-jurisprudentie is er momenteel nog steeds geen 

duidelijkheid omtrent dit onderwerp. De Court of Arbitration for Sport 

(hierna: “het CAS”), de hoogste arbitrale en hoger beroep instantie van 

de FIFA-instanties in het voetbalrecht, heeft zich namelijk twee keer 

uitgelaten omtrent dit onderwerp met twee tegenovergestelde uitkom-

sten als gevolg: in de eerste uitspraak werd aan de wijziging ten aanzien 

van de invoering van de ‘uitzondering op de uitzonderingsregel’ van 

1 oktober 2009 geen terugwerkende kracht toegekend, in de andere 

uitspraak werd aan deze wijziging wel terugwerkende kracht toegekend. 

Kortom, CAS-rechtspraak is (thans nog steeds) volledig onduidelijk. 

Nadien heeft het CAS ook nog geen nieuwe uitspraken gewezen waarin 

geoordeeld is over deze kwestie. 

Conclusie

Op grond van de verscheidene FIFA uitspraken en de – voor opleidende 

clubs gunstige – eerste CAS uitspraak, zou naar het oordeel van de FBO 

het uitgangspunt moeten hebben te gelden dat de laatste wijziging 

geen terugwerkende kracht kent. Dit betekent dat indien de speler 

voor het einde van het seizoen van zijn 18e verjaardag naar het buiten-

land vertrekt, over de opleidingsperiode tussen 1 oktober 2009 en 1 

augustus 2014 een opleidingsvergoeding moeten worden betaald die 

gebaseerd is op de opleidingskosten behorende bij de daadwerkelijke 

categorieën (met andere woorden, de hogere bedragen). De mogelijk-

heid bestaat echter dat de aantrekkende buitenlandse club zich op 

de – voor opleidende clubs ongunstige – laatste CAS uitspraak zal 

beroepen. Thans is nog niet duidelijk welk uitgangspunt het CAS uitein-

delijk definitief zal hanteren. Indien binnen uw club discussie bestaat 

omtrent de hoogte van de te verkrijgen opleidingsvergoeding, adviseren 

wij om contact met ons op te nemen teneinde uw club van het juiste en 

meest recente juridisch advies te voorzien.  



Agenda

›› 28 oktober – FBO Symposium

›› 17 november – Ledenvergadering FBO

›› Tijdens het filmfestival worden twee 

dagen lang inspirerende documentaires en 

films vertoond over fraude en de bestrijding 

ervan. Het FFF heeft als doel om het maat-

schappelijk bewustzijn rondom fraude te 

vergroten en daarnaast de maatschappelijke 

discussie rondom fraude toegankelijk te 

maken voor een breed publiek.  

Alle activiteiten die FFF realiseert komen 

dan ook voort uit de missie: het stimuleren 

en vergroten van (internationale) bewust-

wording rondom de impact van fraude. Om 

dit te bereiken brengt FFF verschillende 

netwerken binnen de publieke en private 

sector bijeen om kennis met elkaar te delen, 

de dialoog aan te gaan en kritische debatten 

te voeren. FFF neemt daarbij te allen tijde 

een neutrale, onafhankelijke positie in.

Het FFF kent een themagerichte aanpak. 

Ieder jaar staan er een aantal fraude gere-

lateerde thema’s centraal. Bij deze thema’s 

worden passende en bovenal inspirerende 

documentaires en films gezocht om de vele 

verhalen die fraude kent met een groot 

publiek te delen.

Matchfixing

Een van de thema’s van dit jaar is match-

fixing, een hot topic in de fraudewereld en 

een veelbesproken onderwerp in de voetbal-

wereld.

In het kader van het thema matchfixing 

wordt de documentaire ‘It’s a bet: sport en 

wedden – een schandaal van wereldfor-

maat?’ van Martin Delpierre over sports 

& gambling vertoond: De documentaire 

neemt je mee van Macao, Londen, Geneve 

tot Shanghai in de geheime wereld van sport, 

online wedden en gokken. Met deze online 

‘gamble business’ in de sportwereld wordt 

een winst verwacht die kan oplopen tot in 

de honderden biljoenen euro’s per jaar. De 

opbrengsten zijn daarmee groter dan de 

verdiensten die voortkomen uit drugshandel. 

In de documentaire wordt duidelijk dat 

wedden op sport gebaseerd is op een soort-

gelijk systeem als de beurs: de mogelijkheid 

op enorme geldbedragen met de hoop op 

makkelijk geld.

 

Q&A

Na afloop van de verschillende vertoningen 

is er tijd voor Q&A waarvoor FFF interes-

sante sprekers uitnodigt om het publiek 

te woord te staan. Denk hierbij aan onder 

andere advocaten, beleidsmakers en journa-

listen met ruime ervaring op het gebied van 

fraude. De moderator bij het thema Match-

fixing is Kees Jongkind, sportjournalist- en 

verslaggever voor NOS studio sport. 

Voor meer informatie omtrent het Fraude 

Film Festival, zie www.fraudefilmfestival.nl.

Fraude Film Festival 
presenteert film 
over matchfixing
Op 13 en 14 oktober a.s. organiseert het Fraude Film Festival (FFF) een 

filmfestival waarin ook matchfixing aan de orde zal komen. 

Het FFF is een non-profitorganisatie welke zich inzet om jaarlijks een filmfestival 

te realiseren waarbij het fenomeen fraude centraal staat. De stichting is in 2013 in het 

leven geroepen, omdat er behoefte ontstond om in de wereld van financial crime kennis met elkaar te delen. 

Het FFF wordt gefinancierd door haar founding partners en partners, welke allen belangrijke spelers zijn op het 

gebied van fraudebestrijding.

“Met deze online ‘gamble 

business’ in de sportwereld 

wordt een winst verwacht 

die kan oplopen tot in de 

honderden biljoenen euro’s  

per jaar.”
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