
Partners FBO:

Feiten
Op 18 mei 2018 heeft de Nederlandse club 

contact gehad met een agent van de speler, en 

daarbij een aanbod gedaan om een contract 

met de speler aan te gaan voor de seizoenen 

2018/2019 en 2019/2020, met daarbij ook een 

optie voor het seizoen 2020/2021. Op 29 mei 

2018 heeft de Nederlandse club na onderhan-

delingen een nieuw aanbod gemaild aan de 

agenten van de speler. De speler heeft hier op 4 

juni 2018 via whatsapp als volgt op gereageerd: 

“I am also very happy that we’ve been able to 

reach an agreement”. Verder gaf de speler aan 

dat de Nederlandse club “a really good step” 

voor hemzelf was. De Nederlandse club heeft 

de agenten van de speler uiteindelijk op 7 juni 

2018 een Nederlandse ongetekende concept- 
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overeenkomst gestuurd. Op 24 juni is vervol-

gens een ongetekende Engelse vertaling van de 

conceptovereenkomst gezonden.

Toen de Nederlandse club de speler er op 26 

juni 2018 aan herinnerde dat zijn medische 

keuring de volgende dag zou plaatsvinden, 

reageerde de speler dat hij nog een paar dagen 

nodig had om over het aanbod na te denken, 

en op 27 juni lieten de agenten van de speler 

weten dat het aanbod van de Nederlandse club 

niet voldeed aan de financiële verwachtingen. 

Op 28 juni 2018 heeft de speler vervolgens 

voor drie seizoenen een arbeidsovereenkomst 

getekend bij een Belgische club.

Geschil
De FIFA DRC moest in deze zaak beoordelen 

of er op basis van bovenstaande feiten en 

omstandigheden een arbeidsovereenkomst 

was gesloten tussen de Nederlandse club en de 

speler. Hoewel er geen getekende arbeidsover-

eenkomst was gesloten, was de Nederlandse 

club van mening dat de speler de arbeidsover-

Op 16 augustus 2019 heeft de FIFA 

Dispute Resolution Chamber (DRC) 

uitspraak gedaan in een geschil 

tussen enerzijds een Nederlandse 

club en anderzijds een speler en een 

Belgische club. Partijen waren het 

oneens over het feit of de speler wel 

of niet een arbeidsovereenkomst 

had gesloten met de Nederlandse 

club. 
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Uitspraak arbitragecommissie over 
de ‘opschortende voorwaarde’ 

Feiten
FC Den Bosch is in de zomer van 2018 

met de heer Jordania een geldlenings-

overeenkomst tot een bedrag van € 

250.000, - aangegaan in het kader van 

een voorgenomen overname van FC Den 

Bosch door de heer Jordania. In deze 

geldleningsovereenkomst was onder 

meer vastgelegd dat Jordania het recht 

kreeg om gedurende de periode die zou 

verstrijken tot de KNVB haar goedkeu-

ring had gegeven aan de overname, een 

Financial Controller (FC) en een Technical 

Director (TD) aan te wijzen. Nadien heeft 

Jordania de heer Evmenov aangewezen 

als TD, en heeft Evmenov vanaf augustus 

2018 werkzaamheden verricht. FC Den 

Bosch heeft vervolgens de door Evmenov 

gemaakte onkosten op basis van de 

geldleningsovereenkomst betaald. FC Den 

Bosch heeft echter geen salarisbetalingen 

aan Evmenov gedaan. 

Op 23 augustus 2018 berichtte het 

bureau dat FC Den Bosch begeleidde bij 

het verkrijgen van een werkvergunning 

voor Evmenov dat ten behoeve van de 

verkrijgingsprocedure onder andere een 

door FC Den Bosch getekend ‘contract’ 

met Evmenov nodig was. Op 10 septem-

ber 2018 wordt vervolgens tussen FC 

Den Bosch en Evmenov een schriftelijke 

arbeidsovereenkomst gesloten, waarin de 

volgende clausule wordt opgenomen: 

“Article 15 – Condition Precedent: The 

validity of this Agreement is subject to the 

condition that the Employer will be gran-

ted a work permit and/or residence permit 

by the Dutch Immigration and Naturalisation 

Service. If the aforementioned condition(s) is 

(are) not fulfilled, this Agreement shall be null 

and void.” 

Op 13 september 2018 heeft FC Den Bosch 

aan de IND verzocht Evmenov een tewerkstel-

lingsvergunning te verlenen, welke door de 

IND niet is verstrekt. Ook heeft de KNVB het 

besluit genomen geen toestemming te geven 

voor de overname van FC Den Bosch. Vanaf 

december 2018 heeft Evmenov als gevolg van 

het uitblijven van een tewerkstellingsvergun-

ning beperkte werkzaamheden in Nederland 

kunnen verrichten, is hij na 19 januari 2019 

niet meer ten kantore van FC Den Bosch ver-

schenen en heeft hij zich na deze datum ook 

niet meer voor arbeid beschikbaar gehouden.

Geschil
De Arbitragecommissie diende in deze zaak 

te beoordelen of op basis van bovenstaande 

feiten tussen FC Den Bosch en Evmenov een 

arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen 

tussen 1 augustus 2018 en 1 juli 2019, en of 

Evmenov dus aanspraak kon maken op loon. 

FC Den Bosch was van mening dat, onder 

meer onder verwijzing naar de in de arbeids-

overeenkomst opgenomen (opschortende) 

voorwaarde, de arbeidsovereenkomst nimmer 

tussen partijen was gaan gelden. Daarentegen 

was Evmenov van mening dat de voorwaarde 

een ontbindende voorwaarde betrof en dat 

FC Den Bosch, onder verwijzing naar een 

uitspraak van de kantonrechter Amsterdam, 

daarom geen beroep op de voorwaarde toe 

kwam.

Oordeel
De Arbitragecommissie geeft FC Den Bosch 

gelijk. Onder verwijzing naar art. 6:22 

BW komen zij tot de conclusie dat de 

voorwaarde die is opgenomen in de 

arbeidsovereenkomst opschortend van 

aard is. Ook stelt de arbitragecommissie 

vast dat in de zaak van de kantonrechter 

Amsterdam waar Evmenov naar verwijst 

werd geoordeeld dat het niet-verkrijgen 

van een verblijfsvergunning voor risico 

van werknemer komt. Omdat Evmenov 

geen tewerkstellingsvergunning heeft 

verkregen en het niet aan FC Den Bosch 

te wijten is dat deze niet is verkregen, 

kan FC Den Bosch zich in de ogen van de 

arbitragecommissie met succes op de niet-

vervulling van de voorwaarde beroepen 

en is geen betaling vereist op grond van de 

schriftelijke overeenkomst. 

Daarnaast is volgens de arbitragecommis-

sie ook anderszins geen arbeidsovereen-

komst ontstaan. Indicatoren die genoemd 

worden zijn het feit dat geen beloningsaf-

spraken zijn gemaakt en Evmenov tot me-

dio 2019 nimmer om enige salarisbetaling 

heeft gevraagd, dat uit de geldleningsover-

eenkomst niet per definitie blijkt dat de 

FC Den Bosch gehouden is om de kosten 

ten behoeve van Evmenov te dragen, en 

dat onvoldoende aannemelijk is geworden 

dat tussen FC Den Bosch en Evmenov een 

gezagsverhouding bestond.

Conclusie
Uit deze uitspraak van de Arbitragecom-

missie blijkt dat er door clubs in arbeids-

overeenkomsten in beginsel met succes 

een beroep kan worden gedaan op een 

clausule met een opschortende voorwaar-

de, wanneer een werknemer geen tewerk-

stellingsvergunning heeft verkregen. Als 

gevolg hiervan is de arbeidsovereenkomst 

dan immers nimmer gaan gelden tussen 

partijen. Uiteraard is de FBO altijd bereid 

clubs hier op individuele basis adviezen 

over te geven.

Op 31 december 2019 heeft de arbitragecommissie van de KNVB 

uitspraak gedaan in een geschil tussen FC Den Bosch en A. Evmenov, 

die stelde dat hij op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst 

is geweest bij FC Den Bosch in de functie van technisch directeur. In 

deze zaak diende de arbitragecommissie te beoordelen of deze een 

vordering heeft op FC Den Bosch strekkende tot salarisbetaling van 

€ 48.000, - netto. FC Den Bosch werd in deze zaak mede geadviseerd 

door de FBO.



Partners FBO:

›› De brutobedragen van het wettelijk minimumloon 

(WML) en het minimumjeugdloon zijn op 1 januari 

2020 gestegen.  Werknemers van 21 jaar en ouder die-

nen per 1 januari 2020 bij een volledig dienstverband 

minimaal € 1.653,60 per maand te verdienen. Voor 

werknemers jonger dan 21 jaar is de verhoging van het 

minimumloon leeftijdsgebonden.

Leeftijd Per maand Per week Per dag

21 jaar en ouder € 1.653,60 € 381,60 € 76,32

20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06

19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79

18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16

17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15

16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33

15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90

Wettelijk  
minimumloon voor 
2020 1,1% hoger

›› Per 1 januari jl. is Dannick 

Luckson voor de duur van één 

jaar als trainee-jurist bij de FBO in 

dienst getreden. Dannick zal zich 

drie dagen in de week bezighouden 

met de ondersteuning van onze  

collega’s met betrekking tot juridi-

sche zaken. Naast zijn traineeship 

studeert Dannick rechten en bewe-

gingswetenschappen aan de Vrije 

Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond
Dannick is in contact gekomen met 

de FBO doordat hij enkele maan-

den had stagegelopen bij BMDW 

Advocaten. Tevens heeft Dannick 

ervaring als assistent biomechanica 

en assistent sociaal recht/arbeids-

recht voor de VU.

Wij wensen Dannick een leerzaam 

en plezierig traineeship toe!

Nieuwe trainee 
Dannick Luckson  

eenkomst had geaccepteerd via de whatsapp- 

berichten, aangezien dit hetzelfde zou moeten 

worden geclassificeerd als een email. Omdat de 

speler vervolgens het contract heeft geschon-

den, was de Nederlandse club van mening dat 

zij recht had op een schadevergoeding en dat 

ook de Belgische club - conform de reglemen-

ten van de FIFA - hoofdelijk aansprakelijk was. 

Speler en club waren het hier niet mee eens en 

stelden dat dergelijke berichten niet voldoende 

zijn om aan te nemen dat er een arbeidsover-

eenkomst is gesloten.

Oordeel
Volgens de FIFA DRC was er in deze zaak geen 

arbeidsovereenkomst gesloten. Hoewel de 

Nederlandse club en de speler in verregaande 

onderhandeling waren, zijn de verstuurde 

arbeidsovereenkomsten namelijk nooit schrif-

telijk ondertekend. Ook uit de berichten die 

de speler had verstuurd aan de Nederlandse 

club bleek volgens de DRC niet dat de speler 

het aanbod ondubbelzinnig had geaccepteerd. 

Hierbij was voor de FIFA DRC van belang 

dat een algemeen whatsapp-bericht zonder 

verwijzing naar een specifiek aanbod of een 

specifieke arbeidsovereenkomst niet gelijk kan 

worden gesteld aan een formele aanvaarding.  

In algemene zin stelde de DRC bovendien dat 

zij zekerheid moet hebben om aan te nemen dat 

er een overeenkomst is gesloten en dat ze dit 

niet kan aannemen omdat de omstandigheden 

vermoedelijk wijzen op een overeenkomst. De 

DRC stelde dan ook dat ze erg terughoudend 

moet zijn met het accepteren van ander bewijs 

dan een naar behoren getekende arbeids-

overeenkomsten om aan te nemen dat er een 

arbeidsovereenkomst is gesloten.

Conclusie
Deze uitspraak toont aan dat de FIFA DRC 

een hoge drempel heeft om aan te nemen dat 

er een arbeidsovereenkomst is gesloten. In 

beginsel zal door de DRC enkel een getekende 

arbeidsovereenkomst voldoende bewijs zijn om 

aan te tonen dat deze arbeidsovereenkomst 

daadwerkelijk is gesloten. Whatsapp-berichten 

of andere berichten waarin niet wordt verwe-

zen naar een specifiek aanbod of een specifieke 

overeenkomst zijn in ieder geval niet voldoende 

om aan te tonen dat er een arbeidsovereen-

komst is gesloten. Als er in de precontractuele 

fase dus wel toezeggingen door een speler zijn 

gedaan, maar er nog geen overeenkomst is ge-

tekend, zal het moeilijk zijn voor clubs om aan te 

tonen dat een speler een arbeidsovereenkomst 

heeft aanvaard. Het advies van de FBO is dan 

ook om altijd een getekende arbeidsovereen-

komst te sluiten met spelers om er zeker van 

te zijn dat de sportieve diensten van een speler 

zijn verkregen. De FBO  is vanzelfsprekend 

altijd bereid clubs hier in individuele gevallen 

adviezen over te geven.
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VoetbalZaken is een 
uitgave van de FBO 
voor de bedrijfstak 
betaald voetbal. ›› 01 februari  -  Einde transferwindow

›› 31 maart   -   Uiterste datum berichtgeving     

          aflopende contracten

›› De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling die de oude regelingen voor vergoed

ingen en verstrekkingen vervangt. Binnen de werkkostenregeling behoort alles wat men aan een 

werknemer verstrekt of vergoedt tot het loon. Het gaat dan niet alleen om loon in geld, maar ook 

om loon in natura. Zoals sportabonnementen of kerstpakketten. 

 

Per 1 januari 2020 is de WKR verruimd. Over de eerste € 400.000,- van de loonsom mag de waarde 

van de vergoedingen 1,7% van de loonsom bedragen. Eerder was dit 1,2%. Dit betekent dat men 

als werkgever jaarlijks tot € 2.000,- meer aan onbelaste vergoedingen mag geven. Voor het bedrag 

boven de loonsom van € 400.000,- blijft de vrije ruimte 1,2%. 

Verruiming 
werkkostenregeling


