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Inleiding algemeen

‘Winning isn’t everything, it’s the only thing.’

Vince Lombardi (coach of the Green Bay Packers, American Football)

I Sport – een complex fenomeen

Sport is een complex begrip. Sport is vermaak, sport is ontspanning, sport is spel,
sport is arbeid, sport is commercie, sport is vrijetijdsbesteding, sport is gezond,
sport is ongezond, sport is emotie, sport bindt mensen, sport is een uitingsvorm
van nationalisme, sport is krachtsinspanning, etc. Zoveel mensen zoveel meningen
over een en hetzelfde verschijnsel. Toch bestaan er bepaalde basiskenmerken die
het verschijnsel sport samenbinden en het fenomeen onderscheiden van alle ande-
re verschijnselen in de samenleving. Deze grootste gemene deler bepaalt niet
alleen dat in een bepaald geval in redelijkheid kan worden vastgesteld dat sprake
is van sport, maar lijkt van cruciaal belang om bepaalde immuniteiten ten aanzien
van het recht, of bepaalde rechtvaardigingsgronden voor een inbreuk op het recht,
te herleiden. 

De Europese Unie, de Raad van Europa, of de (nationale, lokale) overheden,
leggen veelal het accent op sport als ‘instrument’ om andere nader te specificeren
doelen te realiseren, zoals een goede fysieke en mentale gezondheid. De nadruk
ligt dan dus niet op de gemeenzame deler – in deze dissertatie de basisbeginselen
of basiskenmerken van sport genoemd – maar op bepaalde maatschappelijke func-
ties. De benoeming en afbakening van niet-economische functies in relatie tot
sport kunnen van cruciaal belang zijn om de toepasselijkheid van het recht op de
sportregel te beoordelen. Daarnaast kunnen de niet-economische functies een
basis vormen voor een uitzondering op het recht dan wel als rechtvaardigings-
grond dienen waardoor aan een inbreuk op het recht het onrechtmatig karakter
wordt ontnomen. 

De verhouding tussen sport en recht is, onder andere vanwege het verschil in
benaderingswijze, gecompliceerd. De sport kent vele verschijningsvormen en vele
verschillende vormen van beleving en perceptie. Zo ontbreekt een eenduidige
begripsafbakening of een eenduidig toetsingskader. De sport kan bovendien zowel
vanuit de basiskenmerken als vanuit de positief maatschappelijke functies worden
benaderd. De complexiteit wordt extra gevoed doordat sport als ‘winstgevend’
entertainment-spektakel niet eenvoudig is te onderscheiden van sport als vorm van
recreatie. Sport als recreatie wordt verondersteld eerder ‘gezond’, ‘sociaal’ en
‘educatief’ te zijn dan sport op het hoogste niveau als inkomengenererende acti-
viteit. 



De complexiteit ligt daarbij ook verscholen in het gegeven dat de sportorganisatie
haar eigen regels en eigen grenzen definieert. Een privaatrechtelijk samenwer-
kingsverband heeft een bepaald zelforganiserend en zelfregulerend vermogen. De
sportorganisatie, bestaande uit de bond, clubs en de sporters, betreft een dergelijk
samenwerkingsverband dat haar bestaansrecht afleidt van de maatschappij en haar
rechtsorde. De situatie doet zich voor dat de privaatrechtelijke normenhiërarchie
binnen de sportorganisatiestructuur ondergeschikt is aan de hiërarchische rechts-
orde. Tegelijkertijd is, tot op zekere hoogte, de privaatrechtelijke normenhiërar-
chie binnen de sportorganisatie nevengeschikt aan de rechtsorde, in die betekenis
dat de normen binnen de rechtsorde een eigen plaats claimen. Met andere woor-
den: de bond, clubs, sporters, binnen de sportorganisatiestructuur maken deel uit
van die hogere rechtsorde, maar binnen het privaatrechtelijke samenwerkingsver-
band gelden eigen regels. De regels binnen het sportsamenwerkingsverband, de
zogenaamde sportregels, zijn weliswaar vergelijkbaar met ‘recht’, maar gelden
uitsluitend tussen de deelnemers aan het sportsamenwerkingsverband, zijn niet
afgeleid van het gezag van de staat, en zijn dus te categoriseren als ‘intern recht’,
zoals geldend binnen het verband. De juridische relevantie van de sport is daarom
vooral te herleiden naar de sportregel. Van oudsher is het recht bescheiden als het
erom gaat in privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden te interveniëren. Dit
neemt niet weg dat er grenzen bestaan aan de autonomie van dergelijke privaat-
rechtelijke verbanden, ook in relatie tot het juridische instrumentarium, zoals het
mededingingsrecht, dat beoogt de marktwerking te waarborgen. Er bestaan echter
eveneens grenzen aan dit juridisch instrumentarium. 

In Europa bestaat een extra spanningsveld op het gebied van de relatie tussen sport
en het Europese Gemeenschapsrecht. Sinds de oprichting van de Europese
Gemeenschap, als supra nationale entiteit met een autonome rechtsorde, ontwik-
kelt Europa zich meer en meer naar Europese integratie, bijgevolg wordt het natio-
nale recht evenals het nationaal beleid beïnvloed door primair Europees recht
(regelgeving en richtlijnen), secundair Europees recht (jurisprudentie) en door
niet-bindende (beleids)instrumenten. Terwijl de Europese Gemeenschap naar inte-
gratie koerst trachten tegelijkertijd de Lidstaten, Europa op afstand te houden als
het gaat om specifieke nationale belangen, zoals het waarborgen van de eigen
nationale cultuur. Zo steunt de Europese Unie bijvoorbeeld de taalkundige en cul-
turele verscheidenheid van haar burgers. Deze tegengestelde beweging lijkt ook
merkbaar als het gaat om de sport. Enerzijds kenmerkt de organisatie van de wed-
strijdsport zich namelijk door een grensoverschrijdend karakter vanwege de tot-
standkoming van internationale wedstrijden en anderzijds wordt de organisatie in
Europa gekenmerkt door nationale competities. Bij internationale wedstrijden uit
de nationale sportbeleving zich in een gevoel van nationale gebondenheid en
nationale cohesie. Overheden cultiveren en profiteren van dit gevoel van nationa-
lisme. Bepaalde sportregels waarborgen deze nationale rivaliteitsgedachte. Het is
de vraag of, en in hoeverre, deze sportregels rechtvaardiging vinden in een ‘ande-
re vorm van’ integratie, indien de nationale rivaliteitsgedachte als karakteristiek
van de sportbeleving, maatschappelijk wenselijk wordt beschouwd. 
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II Sportregel en mededingingsrecht 

Sport vertegenwoordigt, volgens de Europese Commissie, een aanzienlijk econo-
misch belang binnen de Europese Unie.1 Het mededingingsrecht richt zich op de
economische sportactiviteit. Sportregels kunnen een economische dimensie krij-
gen. Een verandering van een spelregel vloeit dan bijvoorbeeld niet langer uit-
sluitend voort uit de wens van de deelnemers het spelletje leuker te maken om te
spelen, maar uit de gedachte het spel spannender, aantrekkelijker te maken voor
de toeschouwer als consument. Een sportregel die bijvoorbeeld de sporter uitslui-
tend toelaat tot de wedstrijd of competitie indien hij of zij aan bepaalde selectie-
criteria voldoet, valt binnen een economische context uit te leggen als een regel
die de beroepsuitoefening van de sporter belemmert. Is de sport een interessant
schouwspel, dan ontstaan bovendien ‘nieuwe’ sportregelingen die zich richten op
de exploitatie van de sportprestatie, zoals regels betreffende sponsoring of de ver-
koop van mediarechten. Al deze sportregels rusten binnen de sportorganisatie-
structuur op ‘afspraken’ tussen de deelnemers aan het samenwerkingsverband, of
zijn aan te merken als gedragingen van de sportorganisatie als collectief. 

Wordt de sport vereenzelvigd met entertainment, dan vindt in juridische, maar
ook in economische verhandelingen, veelal een gelijkschakeling plaats van de
sport met andere sectoren in de samenleving. De bond, clubs en sporters nemen
immers dezelfde ondernemingsbeslissingen, zoals iedere andere marktdeelnemer.
Zij streven naar het tegen zo laag mogelijke kosten verkrijgen en behouden van
arbeid, faciliteiten, ondersteuning, publiciteit en naar de verkrijging van een zo
hoog mogelijk deel van de resultaten afkomstig uit de bedrijfsuitoefening. Vanuit
deze gedachte rusten sportregels wellicht op de samenspanning van clubs of indi-
viduen, om zo hoog mogelijke opbrengsten te genereren, door bijvoorbeeld geza-
menlijk de prijzen van arbeid af te romen, of als kartel de televisierechten uit te
baten, of de markt onder elkaar te verdelen via exclusieve territoriale rechten, etc.
Er bestaat dan al snel een spanningsveld met het mededingingsrecht. 

Het streven naar zo veel mogelijk ‘winst’ wordt afgeremd door de wenselijk-
heid van continuïteit van de bedrijfsvoering van het sportsamenwerkingsverband
als geheel. Bovendien wordt, zoals eerder gesteld, sport door overheden benaderd
als nuttige activiteit. Marktwerking staat niet volkomen los van deugdzame func-
ties en doelstellingen zoals gelieerd aan instituties waaronder privaatrechtelijk
georganiseerde samenwerkingsverbanden. Dergelijke samenwerkingsverbanden
kennen een zekere autonomie en leveren economische voordelen voor de samen-
leving als geheel op. Tegelijkertijd beperkt regulering de mededinging tussen de
deelnemers aan het organisatieverband en tussen deelnemers aan het verband en
derden. Hier ligt de basis voor juridische conflicten. Dit is niet anders ten aanzien
van de regelgeving binnen de sportorganisatie. 

1 Volgens de Europese Commissie genereerde de sport in 2004 een waarde van 407 miljard Euro, nam sport 3,7%
van het bruto nationaal product binnen de Europese Unie in en waren 15 miljoen mensen werkzaam in de sport.
Zie bijvoorbeeld de website van de Europese Commissie, onder competition en sports. Ec.europa.eu/comm./
competition/sectors/sports/overview, bezocht december 2007. 
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Het gaat bij conflicten binnen de sportorganisatie bijvoorbeeld om een atleet die
door de bond wordt, of dreigt te worden, uitgesloten van deelname aan wedstrij-
den, omdat de atleet niet voldoet aan de selectiecriteria van de bond of omdat de
atleet meer sponsoruitingen op zijn kleding heeft dan volgens de reglementen is
toegestaan of om een schorsing wegens vermeend dopinggebruik, etc. Het gaat
bijvoorbeeld om de (dreiging) van uitsluiting aan de competitie, omdat de club
niet beschikt over een licentie of omdat de bond weigert een nieuwe club toe te
laten treden tot de competitie. Het kan gaan om acties van de bond om te voorko-
men dat clubs een nieuwe rivaliserende bond oprichten, etc. 

Het gaat bij conflicten tussen de sportorganisatie en derden bijvoorbeeld om
licentiecriteria waar derden, zoals spelersmakelaars, aan moeten voldoen willen
zij toegang krijgen tot de spelersmarkt, of om een uitzendgemachtigde die geen
uitzendrechten heeft kunnen bemachtigen, omdat het samenwerkingsverband als
collectief, exclusief de rechten heeft gegund aan een andere marktpartij. Of het
gaat om sportmateriaal dat dezelfde eigenschappen heeft als het door de bond
voorgeschreven materiaal, maar volgens de regelgeving van de bond toch niet in
aanmerking komt voor gebruik tijdens wedstrijden, etc. 

III Onderzoeksvragen

Er ontvouwt zich, ongeacht plaats of tijd, een spanningsveld met het recht waar-
bij de sportsector in rechtsgeschillen tracht een bijzondere plaats op te eisen. Dit
spanningsveld komt ook tot uitdrukking in het Europese mededingingsrecht. Toen
voormalig eurocommissaris Karel van Miert in september 1999 de Europese
Commissie verliet waren nog meer dan 50 sportgevallen bij de Europese Com-
missie in behandeling.2 Het recht worstelt met het ontbreken van een vastomlijnd
juridisch kader om de reikwijdte van mededingingsbepalingen te bepalen, bij-
voorbeeld in relatie tot de afbakening van de eigenheid van sport maar ook in rela-
tie tot de niet-economische functies van de sport. 

Het spanningsveld tussen de sportregel en het mededingingsrecht is het centrale
thema van deze dissertatie. In deze studie staat de zoektocht naar een immune
ruimte, vanuit de Europese negatieve integratieroute via met name het Europese
mededingingsrecht, voor de sportregel centraal. Met het begrip negatieve integra-
tie wordt gedoeld op de toepassing van de verbodsbepalingen betreffende het vrij
verkeer en in deze studie met name het Europese mededingingsrecht. Dit in tegen-
stelling tot het begrip positieve integratie waarbij het gaat om harmonisatiericht-
lijnen en -verordeningen. Het begrip ‘immuniteit’ of ‘immune ruimte’ wordt in dit
werk gebruikt in die gevallen dat het recht, in dit geval het Europese mededin-
gingsrecht, moet wijken voor de sportregel. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat spra-
ke is van een ‘eigen ruimte’ voor de sportregel waar het Europese mededingings-

2 Karel van Miert, Mijn jaren in Europa, Tielt: Lannoo NV 2000, p. 158. 
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recht niet op van toepassing is, of omdat sprake is van uitzonderingen op het
Europese mededingingsrecht of rechtvaardigingsgronden bestaan voor een
inbreuk op het Europese mededingingsrecht vanwege bijzondere karakteristieken
die aan het verschijnsel worden toegeschreven. 

De volgende onderzoeksvraag dient als vertrekpunt van het onderzoek.
Bestaat een eigen ruimte voor de sportregel en zo ja, hoe wordt deze eigen
ruimte afgebakend ten opzichte van het Europese mededingingsrecht?

Om de hoofdvraag te beantwoorden dringt zich een aantal subvragen op. 
Het is bijvoorbeeld zinvol ter beantwoording van de hoofdvraag een beeld te krij-
gen van de betekenis van sport en de rol van sport binnen de Europese
Gemeenschap. In welk opzicht verschilt de sport van andere verschijnselen in de
samenleving? Welke plaats neemt de sport in binnen de EG-rechtsorde en schept
die EG-rechtsorde een immune ruimte voor sport? Onderscheidt de sportorgani-
satie zich van andere organisatiestructuren? Welke plaats neemt de sportorganisa-
tie in binnen de EG-rechtsorde, en schept de EG-rechtsorde een immune ruimte
voor de sportorganisatie? Hoe verhoudt de EG-rechtsorde zich vervolgens tot de
sportregel? Hoe verhoudt de integratie van markten zich tot de integratie van
markten in de sportsector en welke gevolgen heeft deze analyse voor bepaalde
sportregels? Vallen bepaalde sportregels buiten de werkingssfeer van het EG-
Verdrag? Vallen bepaalde sportregels wel onder het EG-Verdrag maar zijn zij uit-
gezonderd? Vormen bepaalde sportregels in beginsel een inbreuk op het EG-recht
maar bestaan er rechtvaardigingsgronden? Of zijn bepaalde sportregels in strijd
met het recht en dus verboden? Eén van de vele vragen die aan de orde komen in
dit werk is of een beroep op ‘marktwerking’ een oplossing kan, maar ook moet
bieden in die conflictsituaties waarbij de sportregel het onderwerp vormt van het
geschil? Wat betekent de toepassing van het mededingingsrecht voor de sportor-
ganisatie bijvoorbeeld voor de samenwerkingsgedachte en de solidariteit binnen
de sportorganisatie? 

Uiteindelijk zijn de verkregen antwoorden van belang voor de afbakening van het
grensgebied tussen sportregel en mededingingsregel. 

De hoofdvraag wordt onderzocht vanuit twee belangrijke invalshoeken: 
a. De eigenheid van sport. In deze studie de basisbeginselen van sport of de

intrinsieke waarde van sport genoemd; 
b. De positief maatschappelijke functies van sport. In deze studie ook wel de

extrinsieke waarde van sport genoemd.

a. De basisbeginselen van sport
In deze dissertatie wordt met het woord ‘sport’ de georganiseerde wedstrijdsport
bedoeld. De basiskenmerken van sport vormen de bouwstenen of de ruggengraat
van de sportorganisatie. Is een bepaalde sport maatschappelijk aanvaardbaar, dan
zal de zelfregulerende bevoegdheid zich ten minste moeten uitstrekken over deze
basisbeginselen. Met andere woorden: wil de sport herkenbaar blijven en wil de
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sport binnen georganiseerd verband tot stand kunnen komen, dan moeten bepaal-
de afspraken een zekere juridische legitimatie vinden. De sportorganisatie schept
bijvoorbeeld feitelijk eigen ‘mededingingsregels’ in de vorm van sportregels, die
dienen ter ondersteuning van de rivaliteit op het speelveld. Sommige gedragingen
en regelingen in de sport lijken ‘in the best interest of the game’ te zijn en zelfs
noodzakelijk om het product (de wedstrijd of competitie) tot stand te brengen.
Bepaalde andere afspraken binnen het samenwerkingsverband zijn weliswaar niet
noodzakelijk maar lijken wel bij te dragen aan de kwaliteit van het product. Zo
wordt wel verondersteld dat het om de waarde van de competitie te maximalise-
ren belangrijk is dat de bond en de clubs afspraken maken om een zeker sportief
evenwicht (ook ‘competitive balance’ genoemd) tussen de clubs te waarborgen en
de onzekerheid van resultaten van wedstrijden en competities veilig te stellen.3

Bepaalde andere afspraken lijken bij te dragen aan de slagkracht en solidariteit
van de deelnemers aan het verband, zoals sportregels die de club of sporter ver-
bieden deel te nemen aan rivaliserende competities. Met andere woorden: sommi-
ge afspraken in de sport lijken in het teken te staan van efficiency en niet in het
teken van misallocatie.4 Of de sport op grond hiervan een immune ruimte kan
claimen, vormt zoals eerder gesteld een belangrijk onderwerp van onderzoek. 

b. Sport en positief maatschappelijke functies
Europese instellingen en nationale overheden zijn gewoon de sport te benaderen
vanuit een sociaal maatschappelijke invalshoek en onderstrepen de positief maat-
schappelijke functies van sport. Hierdoor is sport voorzien van een normatief
omhulsel, wat impliceert dat zoiets bestaat als ‘goede’ en ‘slechte’ sport. Goede
sport is dan sportbeoefening binnen het kader van deugdzame functies van alge-
meen belang, zoals educatie, gezondheid, e.d. Op het moment dat sport zich onder
druk van de publieke belangstelling ontwikkelt tot een economische activiteit in
de zin van het EG-Verdrag, dreigt de maatschappelijke aanvaardbaarheid in het
nauw te komen en raakt ogenschijnlijk het normatieve karakter van ‘goede’ sport
op de achtergrond. Zowel de erkenning van het bestaan van bepaalde positieve
maatschappelijke functies die van het fenomeen uitgaan, alswel de moeizame en
ook paradoxale verhouding van deze functies tot de economische sportactiviteit,
loopt als een rode draad door deze dissertatie. 

3 Zie o.a. Rodney Fort, James Quirk, ‘Cross-subsidization, incentives and outcomes in professional team sports
leagues’, Journal of Economic Literature, september 1995, p. 1265-1299. James Quirk & Rodney Fort, Hard
Ball : The abuse of power in pro team sport, Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1999, p. 12. Zie
ook David Peel en Dennis Thomas, ‘Outcome uncertainty and the demand for football: an analysis of match
attendances in the English Football League’, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 35, 1988, p. 242-249,
en Nicholas Jennet, ‘Attendances, uncertainty of outcome and policy in Scottish League Football’, Scottish
Journal of Political Economy, Vol. 31, 1984, p. 176-197. 

4 Met efficiency wordt in de economie de doelmatige verdeling van middelen bedoeld. In tegenstelling tot misal-
locatie waarmee de verkeerde verdeling van middelen over verschillende bestemmingen in verband met
schaarste wordt bedoeld. 
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Zodra sprake is van een maatschappelijk verschijnsel met sociaal wenselijke trek-
ken, wordt geaarzeld om het Europese recht onverkort van toepassing te verklaren
op die bijzondere gebieden. Het EG-recht verzet zich bijvoorbeeld niet tegen toe-
passing van een nationale wettelijke regeling waarin uitgevers van boeken worden
verplicht een vaste prijs voor boeken voor te schrijven.5 Vanuit mededingings-
rechtelijke optiek is echter een dergelijke vaste collectieve prijs een perfect voor-
beeld van een in beginsel verboden vorm van verticale prijsbinding. Verder noem
ik als voorbeeld de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve
van het milieu.6 Hierin heeft de Europese Commissie aangegeven in welke mate
en in welke omstandigheden zij steunmaatregelen kan toestaan die overheden ont-
werpen ter bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling. Voor de sport
geldt in ieder geval in het EG recht een ‘zacht’ btw-regime bijvoorbeeld voor
bepaalde sportactiviteiten.7 Vanuit de bijzondere maatschappelijke positie van de
sport in relatie tot het vrij verkeer maar met name het mededingingsrecht en meer
in het bijzonder de art. 81 en 82 EG-Verdrag wordt in deze studie onderzocht of
en in hoeverre er uitzonderingen mogelijk zijn op de bewuste verdragsbepalingen. 

IV Afbakening 

Met het woord ‘sport’ wordt in deze dissertatie altijd de georganiseerde wed-
strijdsport bedoeld. Het onderzoek spitst zich namelijk toe op de interne regels
binnen het sportsamenwerkingsverband, de sportregels. Het onderzoek richt zich
niet op een specifieke tak van sport. Het onderzoek betreft zowel sportregels in de
individuele- als in de teamsport. Het is ondoenlijk om alle voorkomende sportre-
gels te behandelen. Om tot een goede afbakening tussen sportregel en mededin-
gingsregel te komen kan een grove indeling gemaakt worden. Enerzijds gaat het
om sportregels die in meer of mindere mate een beroep doen op de eigenheid van
sport en daarmee op het onderscheidend vermogen van het fenomeen sport.
Anderzijds om sportregels die verder afstaan van de eigenheid van sport en in een
direct verband staan tot de exploitatie van de sportprestatie zoals regels die betrek-
king hebben op de verdeling van televisierechten of de arbeid van de speler betref-
fen. Het kan zijn dat meer algemene immuniteiten voor de sportregel bestaan,
omdat bijvoorbeeld het EG-Verdrag niet van toepassing is op de sport, of de sport-
organisatie aanspraak kan maken op een meer algemene immuniteit. Het onder-
zoek richt zich daarom eveneens op het toepassingsbereik van het EG-recht. Ook
de toepassing van andere verbodsbepalingen op de sport, zoals de toepassing van
het vrij verkeer van personen en diensten, wordt betrokken in het onderzoek omdat
de uitkomsten hiervan van belang kunnen zijn voor de afbakening van het grens-
gebied tussen de sportregel en de mededingingsregel. Indien uit onderzoek blijkt

5 HvJEG 10 januari 1985 en 11 juli 1985, zaak C-299/83, Leclerc, Jur. 1985, p. 1 en HvJ 3 oktober 2000, zaak
C 9/99, Echirolles Distribution SA tegen Association du Dauphiné e.a., Jur. 2000 p. 8207.

6 Pb 2001, C37/3.
7 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad.
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dat de sportregel voor toetsing aan het EG-Verdrag in aanmerking komt, is het ver-
volgens de vraag of de sportregel een ongeoorloofde mededingingsbeperkende
afspraak tussen ondernemingen betreft. De sportregel rust namelijk op ‘afspraken’
binnen de sportorganisatie. Het gaat dan om de mogelijke toepasselijkheid van het
kartelverbod van art. 81 EG-Verdrag of op de mogelijke toepasselijkheid van art.
82 EG-Verdrag indien de sportregel als een ongeoorloofde gedraging van het
machtige collectief (het samenwerkingsverband als geheel) valt aan te merken. 

Staatssteun zoals neergelegd in art. 87 EG-Verdrag is weliswaar relevant voor
de sport maar blijft in deze dissertatie goeddeels buiten beschouwing, omdat de
staatssteunbepalingen zich richten tot gedragingen van Lidstaten en de sportregel
als gedraging van het sportsamenwerkingsverband dientengevolge niet onder het
toepassingsbereik van het staatssteunverbod valt. Staatssteun wordt vanwege de
parallelle toepassing van het begrip interstatelijke handelsbeïnvloeding en ook
vanwege de determinering, relevantie en perceptie van het begrip ‘competitiever-
valsing’, wel zijdelings behandeld. Ook het toezicht op concentraties komt van-
wege de focus op de sportregel slechts zijdelings aan bod, namelijk als voorbeeld
van een vorm van ‘ex ante’ toezicht waarbij een parallel wordt getrokken tussen
de toezichthoudende functie van de mededingingsautoriteit met de toezichthou-
dende functie van de bond. 

In juridische zin richt het onderzoek zich dus op de toepassing van art. 81 en
82 EG-Verdrag. Er wordt met name uitgegaan van het Europese mededingings-
recht omdat het Europese mededingingsrecht de blauwdruk vormt van het natio-
nale mededingingsrecht. Het belangrijkste verschil tussen het Europese en natio-
nale mededingingsrecht is overigens dat het EG-Verdrag niet van toepassing is op
zaken die geen invloed uitoefenen op de handel tussen de Lidstaten.8 Verder is
vooral van belang dat de Europese mededingingsbepalingen, in tegenstelling tot
het nationale mededingingsrecht, deel uitmaken van het EG-Verdrag en verbon-
den zijn met de totstandkoming en waarborging van de interne markt.9 In functio-
neel opzicht richt het onderzoek zich op de gevolgen voor de sportorganisatie en
de sport. Er wordt bijvoorbeeld zijdelings onderzocht of het loslaten van markt-
werkinginstrumenten op de sportregelgeving, met als resultaat het vrijer handelen
van de actoren binnen de sportorganisatie, een gunstige invloed zou kunnen heb-
ben op het functioneren van de sportorganisatie en de plaats van sport in de
samenleving. Dit is mogelijk omdat in het onderzoek gekeken wordt naar de jaren-
lange ervaring in de Verenigde Staten met de toepassing van het mededingings-
recht (in de Verenigde Staten antitrustrecht genoemd) op regels in de sport. 

8 Het nationale mededingingsrecht kent bovendien niet een met art. 86 EG-Verdrag vergelijkbare bepaling die
zich richt op instellingen die kerntaken van de overheid uitoefenen. Het nationale mededingingsrecht kent geen
bepaling met betrekking tot staatssteun 87 EG-Verdrag. Zie voor zaken die geen invloed uitoefenen op de han-
del tussen de Lidstaten, ook de De Minimis Bekendmaking (EG) nr 2001/C 368/07 van de commissie inzake
overeenkomsten die de mededinging niet ernstig beperken in de zin van art. 81 lid 1 van het EG-Verdrag (De
minimis) en hierover G. Oosterhuis, Mededinging, voorgenomen besluitvorming EU: De herziening van de De
Minimis Bekendmaking in Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, augustus 2001.

9 J.W. van de Gronden en K.J.M. Mortelmans (ed.) Mededinging en niet-economische belangen, mededingings-
monografieën, Deventer: Kluwer 2001, p. 49. 
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V Wel vergelijking, geen rechtsvergelijking

De immuniteiten zijn onderwerp van onderzoek vanuit een Europees perspectief.
Ook wordt gekeken naar de Verenigde Staten maar er vindt uitdrukkelijk geen
rechtsvergelijking plaats. 

De mededingingsregels binnen het Europees Verdrag zijn zowel inhoudelijk als
methodisch te vergelijken met de mededingingsregels in de Verenigde Staten.
Beide systemen kennen onder andere antikartelwetgeving, wetgeving ten aanzien
van dominante ondernemingen en wetgeving omtrent concentratiecontrole. Er
doen zich vergelijkbare conflicten voor in het spanningsveld tussen sport en het
mededingingsrecht. Er bestaan echter ook belangrijke verschillen. De Verenigde
Staten hebben zich ontwikkeld tot een federale staat waarbij het proces van inte-
gratie, meer specifiek de samensmelting van markten, reeds heeft plaatsgevonden.
De verschillen liggen in het feit dat Europa, in tegenstelling tot de Verenigde
Staten, nog in het proces van voortdurende voornamelijk economische integratie
verkeert. Daarnaast bestaan er belangrijke verschillen in doelen en benaderings-
wijze van het mededingingsrecht waardoor een verschil ontstaat ten aanzien van
de interpretatie evenals de toepassing van het recht. Naast verschillen in de bena-
dering van het mededingingsrecht bestaan er verschillen in de benadering van de
sport die bijvoorbeeld het gevolg is van een andere beleving en een andere sport-
organisatiestructuur. 

Dit werk is dan ook geen rechtsvergelijkend onderzoek. Er wordt vanuit een
Europeesrechtelijke invalshoek geredeneerd waarbij de jarenlange ervaring in de
Verenigde Staten als mogelijk referentiekader kan dienen voor Europa. Immers
het aantal keren dat de sportregel aan het communautaire mededingingsrecht werd
getoetst is, in vergelijking tot de Verenigde Staten, beperkt. Veel van de al eerder
genoemde conflicten en vele andere, zijn de afgelopen jaren getoetst aan het
Amerikaanse federale mededingingsrecht. De federale mededingingswetten pas-
sen de Verenigde Staten namelijk al sinds het begin van de 20e eeuw toe op de
sportsector terwijl pas decennia later, eigenlijk pas sinds het midden van de jaren
90 van de twintigste eeuw, vergelijkbare vraagstukken aanleiding hebben gegeven
tot een Europees-mededingingsrechtelijke discussie.10 Een aantal keren is het tot
uitspraken van het Hof van Justitie EG, tot beslissingen van de Europese
Commissie, tot uitspraken of beslissingen op nationaal niveau gekomen, hebben
dergelijke conflicten aanleiding gegeven tot vragen in het Europese parlement of
zijn ter sprake gekomen in beleidsstukken van de Europese Commissie, etc.

10 Al in 1974 verklaarde het HvJ EG dat de bepalingen van het Verdrag van Rome ook van toepassing waren op
economische sportactiviteiten, HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405.
Pas vanaf het Bosman-arrest ontspon ook een mededingingsrechtelijke discussie, HvJ EG 15 december 1995,
Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. Zie Karel van Miert, Mijn jaren in Europa, Tielt: Lannoo NV 2000,
p. 174 waaruit blijkt dat bij de Europese Commissie in mei 1997 de eerste formele klacht binnenkomt waarin
een Duits televisiebedrijf stelde dat de overkoepelende organisatie FIA haar macht had misbruikt door de tele-
visierechten te bemachtigen van alle autoraces. 
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Amerikaanse mededingingsrechtelijke concepten en toepassingen zijn voor het
doel van het onderzoek geboetseerd (in de betekenis van geschikt gemaakt), ver-
taald en toegepast naar Europees-rechtelijk inzicht. 

Het startpunt van de ontrafeling van het spanningsveld tussen het mededingings-
recht en de sport ligt niet zonder meer besloten in de toepassing van de mededin-
gingsartikelen op de sportregel, maar veeleer in een analyse van basisbeginselen
die ten grondslag liggen aan de sport en het mededingingsrecht. Wat betreft de
sport gaat de aandacht uit naar zowel het benoemen van de essentiële kenmerken
van sport als naar de instrumentele functie van sport, sport als middel om econo-
mische voordelen te behalen, of sport als middel om nuttige maatschappelijke
functies te realiseren. De analyse dient zuiver en alleen ter ondersteuning van de
(her)waardering van de conflicten tussen de sportregel en het mededingingsrecht.
Om uiteindelijk de belangrijkste knelpunten en benaderingswijzen bloot te leggen
en te komen tot een zo helder mogelijke afbakening van de grenzen tussen de
sportregel en het mededingingsrecht. 

VI Kort overzicht van de opzet

Deze dissertatie valt uiteen in zeven delen. De opbouw per deel kenmerkt zich
over het algemeen door een gelaagde structuur. Het eerste hoofdstuk per deel
bestaat dan uit een algemeen deel, er vindt verbijzondering en problematisering
plaats in de hoofdstukken erna. Ieder afzonderlijk deel wordt afgesloten met een
korte samenvattende analyse. 

Deel 1 betreft een analyse van het diffuse begrip sport en staat in het teken van
herbezinning en verduidelijking van het fenomeen. Het onderzoek richt zich op de
essentialia van sport en probeert deze vast te leggen in een aantal algemene basis-
beginselen. Dit deel behandelt het begrip sport en plaatst het verschijnsel in een
organisatorische context. Het wordt afgesloten met een hoofdstuk over de bele-
ving en perceptie van het begrip en belicht het verschijnsel vanuit een instrumen-
tele optiek. 
Deel 2 gaat over competentieafbakeningsaspecten in relatie tot het Europese recht.
In het onderzoek worden zowel de intrinsieke als de extrinsieke waarde van sport
betrokken. Er wordt gestart met de zoektocht naar een mogelijk meer algemene
immuniteit voor sport in relatie tot het communautaire recht. Om vervolgens de
zoektocht naar een immune ruimte voort te zetten via de afbakening van de terri-
toriale werkingssfeer en de afbakening van het begrip ‘economische activiteit’.
Met het begrip ‘territoriale werkingssfeer’ wordt aangeduid tot welke gebied het
EG recht zich uitstrekt. Bij de afbakening van het begrip economische activiteit
wordt aandacht besteed aan het ‘amateurisme’, omdat amateurisme een beroep
doet op niet-economische belangen en zich dientengevolge lijkt te onttrekken aan
de werkingssfeer van het Europese recht. 
Deel 3 gaat kort in op de jurisprudentie zoals tot stand gekomen door toepassing
van het vrij verkeer op bepaalde sportregelingen en behandelt achtereenvolgens
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nationaliteitsclausules, selectiecriteria en transferregels. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een waardering van de gevonden immuniteiten. 
Deel 4 onderzoekt het mededingingsrecht waarbij gekeken wordt naar de meest
fundamentele algemene mededingingsrechtelijke beginselen die noodzakelijk zijn
voor verdere analyse van het grensgebied waarbinnen de sportbusiness moet ope-
reren. Dit deel doet onderzoek naar de achtergrond van mededingingsrechtelijke
conflicten in de sport en stuit daarbij op de bijzonderheid van de sportstructuur.
De bijzonderheid van de sportstructuur wordt nader beschouwd waarbij onder
andere gekeken wordt naar de vraag of de sportorganisatie als één entiteit of als
meerdere met elkaar concurrerende ondernemingen gezien moet worden. 
Deel 5 onderzoekt de ‘sportregel’. Het voorgaande deel drie benaderde de sport-
regel via de communautaire regels van het vrij verkeer. Dit deel richt zich eerst op
een aantal concepten in het mededingingsrecht die geschikt kunnen zijn om de
zuivere sportregel buiten de werkingssfeer te plaatsen. Daartoe worden de basis-
beginselen uit het eerste deel geplaatst in relatie tot de sportregel en behandeld
vanuit een mededingingsrechtelijke invalshoek. Het gaat dan om het bewaren van
de eenheid van het spel, om het bewaken van de krachtmeting onder zo veel moge-
lijk gelijke omstandigheden en om de onderliggende rivaliteitsgedachte. Dit deel
gaat ook in op bepaalde organisatieregelingen en onderzoekt op welke wijze het
mededingingsrecht reageert op bepaalde doelstellingen van algemeen belang. 
Deel 6 gaat in op sportregelingen die in relatie staan tot, en een gevolg zijn van,
de exploitatie van het sportproduct. Centraal staan in dit deel de arbeid reguleren-
de sportregelingen, zoals vooral transferregelingen. De rode draad door het deel
wordt gevormd door de spanning tussen het mededingingsrecht en het arbeids-
recht.
Deel 7 borduurt voort op regelingen verbonden met de exploitatie van de sport-
prestatie en gaat onder andere in op de collectieve en exclusieve verkoop van
mediarechten.

De dissertatie wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies.
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DEEL 1 

Sport – een analyse van basisbeginselen





Inleiding deel 1

In dit deel gaat het om de afbakening van het begrip sport. Er moet een beeld ont-
staan van de complexiteit van het verschijnsel. Er wordt daarom zowel langs een
intrinsieke benadering, vanuit de basisbeginselen (hoofdstuk 1), als vanuit een
extrinsieke benadering (hoofdstuk 3), vanuit de functies van sport, naar het feno-
meen gekeken. Het afpellen tot op het bot van het onderscheidend vermogen van
sport, dient als basis voor verdere analyse van immuniteiten in het grensgebied
tussen de sportregel en de mededingingsregel (vanaf hoofdstuk 20 en verder). De
extrinsieke of instrumentele benadering is van belang voor de plaats van sport in
de maatschappij, waarbij gaandeweg duidelijk zal worden dat sport tot een ‘zijde-
lings’ communautair onderwerp is gemaakt (hoofdstuk 4). Sport behoort namelijk
niet tot de exclusieve bevoegdheden van de Europese Gemeenschap. In dit deel
richt het onderzoek zich op de legitimiteit van het verschijnsel waarbij het zwaar-
tepunt ligt op de niet-economische functies van sport. Voorts wordt in dit eerste
deel de sportorganisatiestructuur ontleed, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar
de bindingen binnen deze structuur (hoofdstuk 2). Dit onderzoek verbindt de
samenwerkingsgedachte met de basisbeginselen van sport en dient als basis voor
de relatie tussen samenwerking en solidariteit binnen het verband. Dit is vooral
van belang voor de kartelrechtelijke benadering vanaf deel vier. 

Er wordt verder onderzoek verricht naar het spanningsveld tussen de niet-econo-
mische functies van sport en de kernbepalingen in het EG-Verdrag, waaronder het
mededingingsrecht, die zich juist richten op de economische sportactiviteit. Voor
de nadere afbakening van het toepassingsbereik van het Europees recht en de
belangrijke rol van het begrip ‘economische activiteit’ besteedt dit deel aandacht
aan het onderscheid tussen amateurisme en professionalisme binnen het
Europeesrechtelijke kader. Naast de basisbeginselen van sport, laat de strijd om
behoud van het amateurisme immers sporen na in het grensgebied tussen sport en
het recht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het begrip amateurisme en pro-
fessionalisme zoals het begrippenpaar zich manifesteert in de sporter, de club en
de bond. Het verschil in doelstellingen van de amateursportorganisatie en de
beroepssportorganisatie of de amateursporter of beroepssporter zou immers aan-
leiding kunnen geven voor een onderscheid in de toepassing van het recht. 





1 De gemeenschappelijkheid van het 
verschijnsel sport

‘Do you think, fellow citizens, that any man would ever be willing to train for the

pancratium or any other of the harder contests in the Olympic Games… if the crown

were given not to the best man, but the man who successfully intrigued for it? No

man would ever have been willing. But as it is, because reward is rare … and becau-

se of the competition and the honour, and the undying fame that victory brings, men

are willing to risk their bodies, and the cost of the most severe discipline to carry the

struggle to the end.’

330 BC, The oration of Aeschines, Against Ctesiphon

1.1 Inleiding

Dit eerste hoofdstuk betreft het onderzoek naar de vraag wat is sport? Sport is
immers een diffuus begrip. Het hoofdstuk beschouwt de onderscheidende intrin-
sieke kenmerken van het begrip en eindigt met de veronderstelde basiskenmerken
van het verschijnsel. Zoals al eerder in de inleiding van deze dissertatie aangege-
ven gaat het in dit onderzoek om de georganiseerde wedstrijdsport. Wanneer het
begrip ‘sport’ in het onderzoek wordt gebruikt gaat het dus steeds om de georga-
niseerde wedstrijdsport, waar de onderlinge prestatievergelijking centraal staat.
Hiermee is overigens niet gezegd dat ‘sport’ niet bestaat als het wedstrijdelement
afwezig is, of als geen overkoepelende sportorganisatie bestaat.1 Thuis trainen op
een fitnessapparaat, door het bos wandelen of fietsen e.d., kunnen ook vallen
onder de noemer ‘sport’ maar vallen buiten het bereik van dit onderzoek. 

1.2 Sport = concurrentie

‘Concurrentie’ is een begrip dat zichzelf niet eenvoudig laat definiëren. Een zoek-
tocht naar een algemeen aanvaarde definitie levert vooral synoniemen op zoals
wedijver en mededinging.2 Sport is de meest zichtbare vorm van wedijver en con-
currentie. Wedijver, prestatiestreven en prestatievergelijking komen tot uitdruk-
king in veel facetten van onze westerse maatschappij. Mensen, of deze nu ver-
enigd zijn in ondernemingen of deelnemen aan een sportactiviteit, hebben immers
een natuurlijke drang tot wedijver in zich.3 De beste willen zijn op school in teke-

1 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon, 2000, p. 39.
2 G. Geerts en H. Heestermans, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Utrecht: Van Dale

Lexicografie 1995, p. 1774. 
3 Vgl. H.T. Van Staveren, Op de Grens van sportregel en rechtsregel, (oratie Amsterdam, VU), Deventer: Kluwer

1992, p. 11-13.



nen, het beste willen zijn in vioolspelen of in hardrennen, het streven van onder-
nemingen als een coalitie van individuen naar een zo groot mogelijk marktaan-
deel, zijn allemaal herkenbare competitieve verschijnselen in de westerse samen-
leving. De sport reflecteert en sublimeert dit prestatiestreven. Inherent aan het
prestatiestreven in de maatschappij is het oefenen van vaardigheden en het aan-
wenden van middelen om de prestaties vooruit te stuwen. Te denken valt aan scho-
ling en training, het zo efficiënt mogelijk aanwenden van productiefactoren als
arbeid en kapitaal, of zoals in de sport, aan het ontwikkelen van kracht, snelheid,
lenigheid, behendigheid, spelinzicht, e.d. 

Daarmee krijgt de zinspreuk van de Olympische Spelen ‘Citius altius fortius’,
sneller, hoger, krachtiger dan de vorige prestatie, in brede zin betekenis voor een
maatschappij als geheel. Zo ook bij ondernemingen, waarbij de altijd voortstu-
wende drang zich uit in nieuwe of verbetering van bestaande producten en dienst-
verlening. De prestaties van nu staan, door bijvoorbeeld uitvindingen op het
gebied van transport en communicatie, overwegend in schril contrast met presta-
ties in het verleden. Dit geldt tevens voor de sport waar het spelinzicht, de tactiek,
de trainingsmethoden, e.d. door de jaren heen zijn veranderd, evenals de condities
waaronder de training en het uiteindelijke spel plaatsvinden. Prestaties in de sport
zijn vooruitgestuwd door het gebruik van bijvoorbeeld kunstgras (hockey) en
nieuwe materialen, zoals polsstokken van fiberglas, de klapschaats of het haaien-
vinnenzwempak. Het spel is in sommige gevallen aangepast om het sneller en aan-
trekkelijker te maken voor de toeschouwer. Ook bedenkt de sportorganisatie nieu-
we methodes voor het meten van de prestaties, of vindt een verschuiving in com-
petitiesystemen plaats, zoals een verschuiving van een puntensysteem naar een
knock-outsysteem of een combinatie van beide.

Er ontstaan nieuwe sporten, zoals kite-surfing. Eén van de meest aanspreken-
de voorbeelden van een succesvol ‘product’ was bijvoorbeeld de introductie van
de basketbalsport (1891) door James Naismith. Ook in de 21e eeuw zullen uit
‘rages’ nieuwe georganiseerde wedstrijdsporten ontstaan. De sportorganisatie
boort nieuwe markten aan. Dit blijkt vooral uit de verspreiding van sporten over
de wereld, zoals de introductie van American Football in Europa of de verbreiding
van de voetbalsport in de Verenigde Staten. De mondialisering van sporten gaat nu
eenmaal gepaard met het aanboren van nieuwe regionale markten. De zoektocht
naar methoden om nieuw talent te ontdekken en te ontwikkelen duurt immer
voort. Zo stropen clubs andere continenten af om schaars spelerstalent te ontdek-
ken, dat wil zeggen voor zich te winnen, en bedenken zij methoden om jongeren
op vroege leeftijd voor een bepaalde sport te interesseren. Voetbalclubs richten
bijvoorbeeld partnerclubs op in Afrika. De individuele sport investeert bijvoor-
beeld in een structurele opleiding van de jongste junioren naar de jeugd en de seni-
oren. In de sport ontstaan andere organisatievormen en organisatiestructuren. Bij
sport als een vorm van ‘entertainment’ ruilt de club in sommige gevallen de ver-
enigingsvorm in voor de NV of de BV. Er bestaan al clubs, zoals Ajax, als beurs-
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genoteerde ondernemingen.4 Ook verwerven bijvoorbeeld mediaondernemingen
belangen in sportclubs, etc. 

1.3 Sport = spel 

De sport kenmerkt zich niet alleen door wedijver. Sport is ook een ontwikke-
lingsvorm van het spel waar de sport haar bestaansrecht aan ontleent. De theorieën
die aan de basis staan van spel (play) zijn divers. Of het spel is ontstaan uit een te
veel aan energie dat via spel een uitweg kan vinden, of dat het spel oorspronkelijk
ten dienste stond van een bepaalde cultus of het arbeidsproces en zich later als
zelfstandige activiteit ontwikkeld heeft, spel is één van de grondcategorieën van
de menselijke natuur.5 Het klassieke natuurrecht benadrukt waarden die essentieel
zijn voor de mens en leidt hieruit bepaalde regels af die de kern vormen van het
positieve recht. John Finnis heeft zijn rechtstheorie onder meer opgebouwd rond
de volgende zeven centrale waarden:

‘life itself; knowledge; play; aesthetic experience; sociability; practical reasonableness; and reli-

gion’.6

Daar ook zonder enig gezag mensen spelen beoefenen, kan aangenomen worden
dat een onvervreemdbaar recht op spel bestaat. 

De grondlegger van het wetenschappelijke kader van spel, Johan Huizinga,
typeerde spel als:

‘... een vrijwillige handeling of bezigheid, die binnen zekere vastgestelde grenzen van tijd en

plaats wordt verricht naar vrijwillig aanvaarde doch volstrekt bindende regel, met haar doel in

zich zelf, begeleid door een gevoel van spanning en vreugde, en door een besef van “anders zijn”

dan het gewone leven.’7

4 IP/07/85, 24 januari 2007. De Europese Commissie heeft een inbreukprocedure tegen Frankrijk beëindigd.
Frankrijk heeft een einde gemaakt aan regelgeving die het clubs verbood zich te registeren als beursgenoteer-
de onderneming. Deze regeling was volgens de Europese Commissie in strijd met het vrij verkeer van kapitaal,
art. 56 EG-Verdrag. 

5 R. Renson, Geschiedenis van de sport in de oudheid, Leuven: Uitgeverij Acco 1980, p. 35. Hoewel spel ook
inherent is aan de natuur van dieren, bestaat het verschil daarin dat dierlijk spel besloten is, terwijl menselijk
spel zich verder kan ontwikkelen.

6 John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Clarendon Law Series, Oxford University Press 1980, 9th
impression 1997, IV 2.

7 J. Huizinga, Homo Ludens, proeve eener bepaling van het spelelement der cultuur, Haarlem: H.D. Tjeenk
Willink & Zoon N.V. 1938, p. 40.
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Al eerder in dit standaardwerk typeert Huizinga het spel als 

‘... een vrije handeling, die als ‘niet gemeend’ en buiten het gewone leven staande bewust is, die

niettemin de speler geheel in beslag kan nemen, waaraan geen direct materieel belang verbon-

den is, of nut verworven wordt, die zich binnen een opzettelijk bepaalde tijd en ruimte voltrekt,

die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en gemeenschapsverbanden in het leven roept, die

zich gaarne met geheim omringen of door vermomming als anders dan de gewone wereld accen-

tueren.’8

Volgens Huizinga bestaat er buiten de deelname aan het spel zelf, geen ander te
realiseren doel, er is hoegenaamd sprake van een ‘vrije handeling’. Spel is dus
geen middel om een daarbuiten gelegen doel zoals geld, gezondheid of roem, te
verwezenlijken en onderscheidt zich in die zin bijvoorbeeld van arbeid.9 Daarmee
heeft spel in zijn oorspronkelijkheid een ‘ludiek karakter’ en is verbonden met
begrippen als vrijheid en vrijwilligheid. 

Spel komt, net als wedijver, tot uitdrukking in vele facetten van de menselijke
natuur. De mens speelt bijvoorbeeld uit een drang zich te vermommen, te imite-
ren of, zoals in de sport, uit een drang tot bewegen. Spel komt dan ook in vele ver-
schijningsvormen voor, zoals toneel of dans. Spel kan echter ook een element van
wedijver in zich bergen. Er wordt op dat moment naast de deelname aan het spel
zelf een tweede doel toegevoegd namelijk een, op wedijver geënt, winststreven.
Het winnen van het spel kan bepaald zijn door toeval, zoals roulette, het winnen
kan ook afhankelijk zijn van de vaardigheid van de speler.10 Indien de uitkomst
van het spel tevens in grote mate afhankelijk is van de vaardigheid van de speler
is sprake van een ‘wedstrijdspel’. Het wedstrijdspel wijst door middel van presta-
tievergelijking de winnaar aan. 

In het kader van het wedstrijdspel kan het bij prestatievergelijking gaan om het
meten van de vaardigheid ten opzichte van zichzelf, ten aanzien van het bereiken
van een bepaalde grenswaarde, of ten opzichte van anderen (wedstrijd). Staat de
meting met anderen centraal dan wordt het spel gerekend tot de wedstrijdspelen.
Het is dit wedstrijdspel dat een deelverzameling vormt van het verschijnsel sport.
In de sport als ontwikkelingsvorm van het spel smelten als zodanig twee grond-
categorieën van de menselijke natuur; spel en wedijver, samen. Sport kenmerkt
zich niet alleen door wedijver of spel. Het gaat dus ook om het vergelijken van
prestaties en het bepalen van een winnaar. In de economische theorie is het onzin
om wel concurrentie voor te staan, maar gelijktijdig te eisen dat niemand de strijd
mag winnen. Dit geldt (nog sterker) voor de sport. In de sport draait het namelijk

8 J. Huizinga, Homo Ludens, proeve eener bepaling van het spelelement der cultuur, Haarlem: H.D. Tjeenk
Willink & Zoon N.V. 1938, p. 20.

9 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon 2000, p. 34.
10 Zie voor het verschil tussen spelvormen de Wet op de kansspelen. Bijvoorbeeld in Bundel Sport en Recht 2004,

wetgeving, regelgeving en jurisprudentie, red. Fred Kollen, Kluwer 2004, p. 311. Zie voorts HR 21 december
1965, NJ 1966, 364 en HR 13 januari 1976, NJ 1976, 341. 
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om kampioenschappen en kampioenen. Om met Johan Cruijff te spreken: ‘De
zege van al die gelijkmakers is hun stellige ondergang.’11

Ieder der wedstrijdspelen kenmerkt zich door een ‘eigen’ spelspecifiek doel.12

Bij voetbal en hockey gaat het er dan om, in overeenstemming met de regels van
het spel, de bal in het doel van de tegenstander te plaatsen. Hoewel het niet-spel-
specifieke doel gelijk is, namelijk meer doelpunten scoren dan de tegenstander,
zijn de manieren waarop dit doel in de verschillende sporten bereikt wordt, bedui-
dend verschillend. Zo is het gebruik van een hockeystick in het voetbal niet toe-
gestaan. De middelen om het doel te bereiken zijn immers in overeenstemming
met de door de deelnemende partijen vooraf aanvaarde regels. Het is bijvoorbeeld
niet de bedoeling dat een snelwandelaar gaat rennen of fietsen om het doel, zo snel
mogelijk de finish te passeren, te verwezenlijken. Het gaat dus in een wedstrijd-
spel altijd om het opwerpen van hindernissen. De hindernissen kunnen zowel
gelegen zijn in het eigen kunnen (inwendig), zoals snelwandelen of 100 meter
vlinderslag bij zwemmen, als zijn gelegen in het kunstmatig opwerpen van onna-
tuurlijke barrières, zoals het gebruik van horden. Door het opwerpen van hinder-
nissen wordt het spel al snel aangemerkt als een nutteloze, zinloze of inefficiënte
bezigheid. 

Het bovenstaande geeft richting aan de vraag wat het begrip wedstrijdspel
inhoudt, maar staat in deze betekenis los van de motieven, waarom iemand aan het
spel deelneemt. Spel in zijn pure vorm is volgens Huizinga een doelvrije activi-
teit. Indien dit ‘vrije’ karakter aan belang inboet en plaats maakt voor het presta-
tiestreven, zo veel mogelijk doelpunten scoren, eerder de finishlijn behalen, het
hoogste punt bereiken, dan krijgt hetzelfde spel een minder ludiek of vrijwillig
karakter. Bovendien wordt op het moment dat het prestatiestreven het ludieke van
het spel overvleugeld, het spel een instrument om buiten het spel gelegen doel-
einden te realiseren. Desondanks zijn bij de deelnemer aan het wedstrijdspel de
motieven veelal pluriform, zijn ze verweven met elkaar en niet eenvoudig toe te
rekenen aan de spelactiviteit zelf. Zo veel mogelijk doelpunten willen scoren kan
evenzogoed een drijfveer vormen voor de deelnemer als andere buiten het spel
gelegen doelen, zoals plezier, gezelligheid, roem, of het genereren van zo hoog
mogelijk inkomen. De topsporter is diegene die internationaal op het hoogste
niveau (EK’s, WK’s en Olympische Spelen) meedoet. Zelfs op het hoogste presta-
tieniveau kan de topsporter een spelhouding aannemen door bijvoorbeeld een bal

11 http://www.floor.nl/animalorg/salvador.html, website bezocht 21 december 1997. 
12 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon, 2000, op p. 34 refereren zij aan Bernard Suits:

bij wedstrijdspelen wordt wel onderscheid gemaakt tussen enerzijds een spelspecifiek doel, ‘lusory goal’, en
een niet spelspecifiek doel, ofwel ‘prelusory goal’. Bij lusory goal gaat het om het doel dat definiërend is voor
het spel. Bij voetbal gaat het er dan om, overeenkomstig de regels van het spel, de bal in het doel van de tegen-
stander te plaatsen. Bij het prelusory goal gaat het om een doel dat wordt nagestreefd, onafhankelijk van het
specifieke spel. In het voetbal gaat het dan om meer doelpunten te scoren dan de tegenstander. Het prelusory
goal is bij verschillende sporten gelijk, immers bij hockey gaat het om hetzelfde prelusory goal als in het voet-
bal, meer doelpunten scoren dan de tegenstander, maar het lusory goal, als de wijze waarop dit wordt bereikt,
is beduidend verschillend, gelet bijvoorbeeld alleen al op het gebruik van een hockeystick of het trappen tegen
een bal. 

Hoofdstuk 1 21



op een ludieke manier hoog te houden. Het subjectieve ervaringskader van zowel
de deelnemer als diegene die het spel aanschouwt maakt het begrip sport even
ondoorgrondelijk als boeiend.

1.4 Spel = concurrentie?

Concurrentie omschrijft De Jong, als het rivaliserende gedrag tussen ‘onderne-
mingen’ betreffende een te bereiken doelstelling, dat plaatsvindt onder condities
van onzekerheid. Het onderscheidend criterium tussen spel en concurrentie
bestaat volgens De Jong dan uit de condities waaronder beide voorkomen.13 Hij
verwijst dan naar het spel, daar waar in dit werk over wedstrijdspel gesproken
wordt. Immers spel is volgens dit werk in zijn oorspronkelijkheid een vrije han-
deling en doelvrij. De onderscheidende kenmerken liggen wel in het spel beslo-
ten. Het gaat bij het wedstrijdspel om door partijen vooraf aanvaarde regels waar-
onder het spel plaatsvindt. Deze definiërende regels van het wedstrijdspel werpen
onder meer (on)natuurlijke hindernissen op om een bepaald speldoel te realiseren.
Daarnaast handelt het bij het wedstrijdspel meestal om fysieke krachtmeting, wat,
naar ik in bescheidenheid aanneem, niet het geval zal zijn bij concurrentie tussen
ondernemingen. Bovendien gaat het in het wedstrijdspel om een meer zichtbare
vorm van rivaliteit dat zich binnen een bepaalde tijd en ruimte voltrekt.
Ondernemingen verkeren echter binnen een niet vooraf geduide tijd en ruimte met
elkaar in een bepaalde mate van concurrentie.

1.5 Sport = spel en concurrentie

Er komt een moment in de ontwikkeling van het spel dat sprake is van sport. Een
zoektocht naar een eensluidende definitie van het begrip sport levert niets op. Dit
komt naast het feit dat sport gekenmerkt wordt door vele verschijningsvormen,
van schaken tot autoraces, van zwemmen tot bodybuilding, van bergbeklimmen
tot volleybal, van free-fight tot streetdance, etc., ook door verschillen in beleving.
De een ervaart alleen fysieke krachtmeting als sport, een ander ook een partijtje
dammen of een wandeling door het bos. Sport wordt bijvoorbeeld bij het Wereld
Kampioenschap voetbal of de Olympische Spelen ervaren als entertainmentspek-
takel, terwijl aan de andere kant sport ook een vorm is van vrijetijdsbesteding
ofwel recreatie. In dit laatste ligt ook de ontstaansgeschiedenis van het woord
sport besloten dat afgeleid is van het Latijnse woord ‘deportare’ (wegvoeren of
meevoeren) en in de 13e eeuw in Frankrijk als ‘desport’ werd geïntroduceerd.
Letterlijk betekent ‘desport’ ‘niet meer dragen’ in de betekenis van het niet meer

13 H.W. de Jong, Dynamische markttheorie, Leiden/Antwerpen: H. E Stenfert Kroese 1989, p. 6-8.
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dragen van de lasten en werd het woord gebruikt om allerlei vormen van tijdver-
drijf of ontspanning mee te duiden.14

De Van Dale vat het verschijnsel ‘sport’ als volgt samen:

‘Geheel van oefeningen en ontspanning, m.n. in de open lucht, die vaardigheid en kracht vordert

en bevordert zoals roeien, fietsen, zwemmen, schaatsenrijden, worstelen, voetballen, enz. (...) als

maatschappelijk verschijnsel thans vooral sportorganisaties met het wedstrijd- of competitie-ele-

ment.’15

De enig officiële definitie van sport, opgesteld door de intergouvernementele
politieke organisatie de Raad van Europa16, is te vinden in art. 1 van het European
Sports Charter en luidt als volgt: 

‘all forms of physical activity which, through casual or organised participation, aim at expres-

sing or improving physical fitness and mental well-being, forming social relationships or obtai-

ning result in competition at all levels.’

De officiële definitie van de Raad van Europa vermeldt meerdere doelstellingen.
Het verbeteren van het lichamelijk (en geestelijk) welzijn, als extrinsiek element,
staat gebroederlijk naast het competitieve element, als intrinsiek element van
sport. Hieruit valt op te maken dat op Europees niveau de maatschappelijke accep-
tatie van de sport verbonden is met vermeende positieve functies van de sport, als
ware sportbeoefening op alle niveaus ‘gezond en sociaal’. Bovendien valt op dat
de definiëring zich beperkt tot ‘physical activity’. Daarmee sluit de definitie aan
bij het sportbegrip van voornamelijk Amerikaanse sportfilosofen en vallen spor-
ten zoals schaken buiten het bereik van de bovenvermelde begripdefiniëring.
Schaken wordt echter door menigeen wel als sport ervaren en opgevat. 

In dit onderzoek staat de sport in georganiseerd verband centraal. Het gaat dan
in de regel om sport beoefend in wedstrijdverband. In de wedstrijdsport is altijd
het wedstrijdelement aanwezig en bestaat vanzelf de behoefte aan institutionalise-
ring, waarbij de regels eenduidig zijn vastgelegd (zie volgend hoofdstuk).17

Ofschoon de bovenstaande definities een aantal essentiële elementen noemen van
de georganiseerde sport, waaronder het wedstrijd- of competitieelement, lichame-
lijke activiteit en oefening, maak ik in dit werk geen gebruik van een definitie. Een

14 A. Mechikoff & S.G. Estes, A History and Philosophy of Sport and Physical Education: From Ancient
Civilizations to the Modern World, Boston: WCB/McGraw-Hill 1998, p. 11. ‘Desport’ duidde zowel op de
actieve (meedoen) als de passieve (kijken) beleving van sport. Hoewel rond 1440 in Engeland het woord ‘sport’
voor het eerst voorkwam, was het verschijnsel nog ver verwijderd van het fenomeen sport zoals wij dat heden
ten dage, in aanmerking genomen al haar verschijningsvormen en verschillen in beleving, kennen.

15 G. Geerts & H. Heestermans, Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Utrecht: Van Dale
Lexicografie 1995, p.2845.

16 De Raad van Europa is een intergouvermentele politieke organisatie opgericht in 1949 en gevestigd in
Straatsburg. 

17 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon, 2000, p. 70.
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begripdefiniëring houdende een maatschappelijk verschijnsel is namelijk noch-
tans een constante maar veranderlijk naar plaats en tijd, afhankelijk van een sub-
jectieve invalshoek van diegene die het verschijnsel determineert, en dus immer
onderworpen aan de maatschappij waaraan de sport haar legitimatie ontleent. Voor
de toepassing van het recht is het bovendien niet noodzakelijk om een authoritie-
ve definitie van het verschijnsel sport te geven. Immers, duidelijk is dat sport, net
als andere verschijnselen, een onderdeel vormt van de samenleving. Ook voor veel
van deze andere verschijnselen, zoals cultuur, is geen eenduidige begripdefinië-
ring te geven.18

Wel is het noodzakelijk om een aantal gemeenschappelijke criteria af te leiden
die in gezamenlijkheid het verschijnsel sport afbakenen van andere verschijnselen
in de samenleving.19 Dit vereenvoudigt de mogelijkheid om aan de hand van de
kenmerken vast te stellen of in een gegeven geval sprake is van sport. Deze zoge-
naamde intrinsieke waarde van sport ligt besloten in de verbondenheid met, en
overeenkomsten tussen, de kenmerken die een onderdeel vormen van de eigenheid
van het verschijnsel en bijdragen aan het onderscheidend karakter van sport. 

1.6 Samenvatting

Afgeleid uit het voorgaande zijn de hiernavolgende basiskenmerken van sport te
onderscheiden:
– (meestal fysieke) krachtmeting onder zo veel mogelijk gelijke omstandighe-

den;
– op basis van vooraf aanvaarde regels;
– rivaliteit: een op wedijver gericht winststreven bij de deelnemers; 
– prestatievergelijking en het aanwijzen van een winnaar.

De gezamenlijkheid van de basiskenmerken onderscheidt de sport van alle ande-
re in de maatschappij voorkomende verschijnselen zoals cultuur, wetenschap,
politiek of religie.

Deze kenmerken zorgen ervoor dat sport ‘anders’ is en impliceren dat het recht
zich terughoudend moet opstellen als deze intrinsieke kenmerken in het geding
zijn. Immers dan komt het bestaan van sport, als maatschappelijk geaccepteerd
verschijnsel, in gevaar. 

18 Zie bijvoorbeeld H.S.J. Albers, Europees Gemeenschapsrecht en Cultuur: Eenheid en Verscheidenheid,
Europese Monografieën, Deventer: Kluwer 1999. Hij begint zijn proefschrift zonder een authoritieve definitie
van het begrip cultuur te kunnen geven, p. 9-13.

19 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon, 2000, p. 19.
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2 De georganiseerde wedstrijdsport

‘How then should athletes not seek to meet, since rivalry is the very basis of athle-

tics, and in reality the very reason for its existence’

Herodotus, Histories, 8.26.3

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft de inbedding weer van de sporteigen kenmerken binnen de
sportorganisatiestructuur. Hiertoe is eerst de totstandkoming van de sportorgani-
satie onderwerp van onderzoek. De structuur wordt nader beschouwd om uitein-
delijk grip te krijgen op de omzetting van de in hoofdstuk 1 genoemde basisken-
merken van sport in functionele normen binnen de sportorganisatie. Vervolgens
worden drie groepen sportregelingen onderscheiden. 

2.2 Totstandkoming sportorganisatie

Indien beide deelnemers aan het wedstrijdspel beogen te winnen is het noodzake-
lijk voorafgaand aan de wedstrijd overeenstemming te bereiken over de regels van
het spel. Kan immers slechts één van de partijen in het wedstrijdspel de spelregels
bepalen en streven één of alle deelnemende partij(en) een zelfde winstdoel na, dan
ontstaan vanzelf conflicten over de inhoud en handhaving van die regels met de
andere deelnemende partij(en) in het wedstrijdspel.1

Rivaliteit en het streven naar prestatie voeden de drang bij de deelnemer zich
te willen meten met zo veel mogelijk andere, relatief gelijke, deelnemers. Dit was

1 Bij de totstandkoming van een sportorganisatie vinden veelal tussen de deelnemers eindeloze discussies plaats
over de te hanteren spelregels. Op het balspel dat aan het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten door
een aantal universiteiten werd gespeeld werden de destijds geldende voetbalregels toegepast. Andere universi-
teiten, waaronder Harvard en Yale, hingen de rugbyversie van het spel aan. Dit bemoeilijkte de totstandkoming
van onderlinge wedstrijden tussen universiteiten. Uiteindelijk domineerden Harvard en Yale de discussie over
de regels en won de rugbyvariant het van de voetbalvariant. Binnen een tijdsbestek van zes jaar werden de van
oorsprong Engelse rugbyregels dusdanig aangepast dat in 1912 het American Football herkenbaar werd. In
Engeland was een tegengestelde beweging merkbaar. Daar wonnen de Cambridge-spelregels en werd afgere-
kend met de rugby-varianten van het spel. In 1863 werd door elf Londense clubs gesproken over de vraag of
hacking, waarbij opzettelijk tegen de schenen getrapt mocht worden, wel of niet moest worden toegelaten in de
voetbalsport. Sindsdien (1870) mocht slechts de keeper met behulp van zijn handen het doel verdedigen, en zo
ontstond de voetbalsport die zich later over geheel Europa en daarbuiten verspreidde. Zie H. T. van Staveren,
Het voetbalcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981, p. 22 en W.E. Haak,
De beroepsvoetballer, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, no 9, Deventer: Kluwer 1972, p. 6.

2 Alexander de Grote werd vanaf zijn veertiende jaar door de wijsgeer Aristoteles opgevoed. Aristoteles ging uit
van de sociale wezensaard van de mens en dat de mens afhankelijk is van de gemeenschap waarvan hij →



al zo bij de oude Grieken waar onder aanvoering van Alexander de Grote het
imperium zich verspreidde over de wereld en in navolging ook de Oude Spelen
een meer internationaal karakter kregen.2 Schaalvergroting en integratie verleggen
het winstdoel van de overwinning op één (lokale) partij naar de overwinning op
alle (nationale of internationale) deelnemende partijen.3 Deze ontwikkeling start-
te wat betrof de ‘moderne georganiseerde wedstrijdsport’ eind 18e begin 19e eeuw
in Engeland en Schotland, waar globalisering als gevolg van de industriële revo-
lutie zich het eerst voordeed. De verbreiding van sporten buiten de Verenigde
Staten en Engeland maakte ook internationale wedstrijden mogelijk. Terwijl typi-
sche Amerikaanse professionele sporten, de ‘Major League sporten’ zoals in het
bijzonder American Football en Baseball, voornamelijk in de Verenigde Staten
beoefend worden, zijn individuele sporten bijvoorbeeld, tennis, golf en zwemmen,
maar ook teamsporten zoals voetbal wijdverbreid over de wereld. 

Bij een uitbreiding van het aantal deelnemers aan het wedstrijdspel is het voor
een zo eerlijk mogelijke krachtmeting niet wenselijk, en bovendien omslachtig,
om voorafgaand aan ieder evenement de regels vast te stellen. Het is efficiënt voor
dit doel een gemeenschapsverband in het leven te roepen. Het wedstrijdspel ont-
wikkelt zich uit de wens van de deelnemers aan het wedstrijdspel via organisatie,
reglementering, en controle tot georganiseerde wedstrijdsport. Er ontstaat een pri-
vaatrechtelijke bovenlokale Gemeenschappelijke orde. Met bovenlokaal wordt
gedoeld op een situatie waarbij de rivaliteit tussen deelnemers aan het wedstrijd-
spel zich uitspreidt over een bepaalde regio en zich niet beperkt tot de rivaliteit
tussen twee partijen in het wedstrijdspel. 

De sportorganisatiestructuur tendeert als het ware vanzelf naar één wereld- of
Olympische kampioen, in een bepaalde tak van sport. De drang om een ultieme
winnaar uit te roepen (zie par. 1.3 en 1.6) evenals de noodzaak van eenvormigheid
in het wedstrijdspel (zie par. 1.3), noopt tot een structuur met een top die zorg
draagt voor verdere gezagsuitoefening naar beneden toe. Deze neiging vormt de
aandrijfkracht van de totstandkoming van een monopolistische organisatiestruc-
tuur, waarbij de internationale federaties en het Internationaal Olympisch Comité
(IOC) het hoogste gezag binnen de internationale sportorganisatiestructuur vor-
men. Via een regelwerk van sportorganisaties en bindingen binnen een gelede
structuur waakt de organisatie over de wezenskenmerken van sport (zie par. 1.6). 

deel uitmaakt en dat de mens zich zal onderwerpen aan de Gemeenschapsorde. Aristoteles neemt in zijn den-
ken de Gemeenschap als uitgangspunt. Naar aanleiding van het ontstane wereldimperium zag voorts de Stoa
de gehele wereld als een Gemeenschap, waarin ‘eeuwige wetten’ bestaan. 

3 H.T. van Staveren, Het voetbalcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981, p.
4-5.
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2.3 Verenigingskarakter

De sportorganisatie kenmerkt zich door haar verenigingskarakter. Het recht van
vereniging vormt een van de vrijheidsrechten en wordt zowel op Amerikaans fede-
raal niveau als op communautair als op nationaal niveau in Nederland geëerbie-
digd. ‘Freedom of association’ wordt in de Verenigde Staten beschermd door het
eerste en veertiende amendement van de ‘United States Constitution’. In de Pre-
ambule van de Europese Akte is onder meer opgenomen dat de Lidstaten besloten
hebben gezamenlijk de democratie te bevorderen en uitgaan van de grondrechten
die worden erkend in de grondwetten en wetten van de Lidstaten in het Europees
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den. Dit volgt eveneens uit de beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest
(art. 6 lid 1 en 2 Verdrag betreffende de Europese Unie). De vrijheid van vereni-
ging is in Europa neergelegd in art. 11 van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en vloeit voort uit de constitutionele tradities die de
Lidstaten gemeen hebben en behoort dus tot de fundamentele rechten die binnen
de communautaire rechtsorde worden beschermd. De vrijheid van inrichten van de
vereniging is in Nederland neergelegd in art. 8 van de Grondwet. De sportorgani-
saties in Nederland zijn verenigingen met rechtspersoonlijkheid. De nationale
regelgeving in Nederland met betrekking tot de vereniging richt zich voorname-
lijk op de structuur van verenigingen, het tot stand komen van besluiten en de ont-
binding. De invulling van de inhoud van de rechten en verplichtingen, die leden
ten aanzien van de vereniging hebben, laat het recht voornamelijk aan de vereni-
ging zelf over. In de statuten geeft de vereniging regels van fundamentele aard
voor de rechtspersoon aan en de overige algemene regels zijn terug te vinden in
de reglementen. Ook de vereniging is echter aan een aantal wettelijke regels
gebonden, en dus is de vrijheid van vereniging niet onbeperkt. Niet alleen bestaan
er wettelijke regels op nationaal niveau die de vereniging betreffen, maar ook
beperken regels op federaal (VS) of communautair niveau (EU) de autonomie van
de vereniging. 

Binnen de sportstructuur hebben de subjecten als deelnemers aan het verband
een normenstelsel in het leven geroepen dat bindend is voor diegenen die het
samenwerkingsverband zijn aangegaan (de partijen in het wedstrijdspel) en die-
genen die verbonden zijn met deze contractspartijen (zoals de individuele speler
in geval van teamsporten). Dit ‘contract’ tussen de deelnemers aan het samenwer-
kingsverband onderling komt tot uitdrukking in de statuten (constitution) en regle-
menten (by-laws) van de verenigingen. 

De sportgemeenschap creëert een verticale bevoegdheidsstructuur en ken-
merkt zich door een centraal gezag en een hiërarchische sturing waarbij een
samensmelting van bevoegdheidstoedeling plaatsvindt in de top van de structuur
en waarbij rechten en verplichtingen worden vastgelegd die voor alle ‘leden’ van
de samenwerkingsgemeenschap gelden (op basis van wederkerigheid). In de
sportstructuur, gelijk iedere willekeurige gemeenschap, gelden in beginsel dus de
regels die binnen het gemeenschappelijk verband zijn afgesproken. Voorts vindt
een verdeling plaats tussen bevoegdheden, zoals tussen de internationale sportor-
ganisatie en de nationale sportorganisaties. 

Hoofdstuk 2 27



Terwijl het organiseren van wedstrijden en competities veelal is voorbehouden aan
de overkoepelende sportorganisaties, waaronder bijvoorbeeld de nationale en
internationale sportorganisatie, is de deelname aan wedstrijden voorbehouden aan
clubs of individuen (in Europa/Verenigde Staten) en colleges, universiteiten
(Verenigde Staten). Uit het verlangen internationale wedstrijden te organiseren en
om te voorkomen dat conflicten ontstonden tussen meerdere nationale sportorga-
nisaties, richtten nationale sportorganisaties uit vrije wil een internationale over-
koepelende federatie op in een bepaalde tak van sport. Sindsdien organiseren en
controleren de internationale federaties (IF) interlandwedstrijden tussen nationale
sportorganisaties als partij in het wedstrijdspel en faciliteert het Olympisch
Comité de strijd om de Olympische medailles.4

Het IOC5 vertegenwoordigt het hoogste gezag binnen de Olympische Bewe-
ging (art. 1.1 Olympic Charter) en is een vereniging waarvan de Nationale
Olympische Comités (NOC) met als leden de verschillende nationale sportorga-
nisaties, bevoegd zijn om een nationale delegatie af te vaardigen naar de Spelen.6

Het Internationaal Olympisch Comité neemt, als overkoepelende non-gouver-
mentele non-profit sportfederatie, een aparte plaats in binnen de internationale
sportstructuur, omdat het een organisatie betreft waarin meerdere sporten verte-
genwoordigd zijn. Dit in tegenstelling tot de internationale federaties (IF’s) die één
tak van sport vertegenwoordigen. De internationale federaties zijn als het ware
hoofdverenigingen met als basis de nationale sportorganisaties. 

De Olympische Beweging bestaat uit het IOC, de NOC’s en de IF’s.7 De NOC’s
zijn bevoegd een nationale vertegenwoordiging af te vaardigen naar de
Olympische Spelen. Ieder land dat deelneemt aan de Spelen heeft een eigen NOC.
In tegenstelling tot Europa, kennen de Verenigde Staten een eigen Nationaal
Olympisch Comité, het USOC dat is opgericht als ‘... a corporation chartered by
the United States Congress in 1950.’8 Binnen Europa heeft ieder Europees land
zijn eigen NOC. In Nederland is dit bijvoorbeeld NOC*NSF. 

4 De meeste internationale federaties wijzen in hun statuten niet nadrukkelijk aan welke rechtsvorm zij aanne-
men en zij binden zich over het algemeen ook niet formeel aan een bepaalde rechtsorde. De vestigingsplaats
(daar waar de constitutieve vestigingsvoorschriften feitelijk zijn gevolgd) van de Internationale sportfederatie
is dan van belang voor de bepaling welk recht en welke rechtsvorm van toepassing zijn op de Internationale
sportfederatie. De meeste internationale federaties zijn als rechtsvorm een ‘verein’, conform Zwitsers recht
(art. 60 Zwitsers Burgerlijk Wetboek) en vergelijkbaar met de vereniging naar Nederlands recht.

5 Organen: Session (de jaarlijkse algemene vergadering van de leden van het IOC); Executive Board (het belang-
rijkste besluitvormende orgaan); President.

6 Het IOC stelt in artikel 19 (Olympic Charter):‘The IOC is an international non-governemental non-profit orga-
nization, of unlimited duration, in the form of an association with the status of a legal person, recognized by
decree of the Swiss Federal Council of September 17th, 1981. ’Het IOC is gevestigd in Zwitserland en is vol-
gens Zwitsers recht een ‘Verein’ (artikel 60 van het Zwitsers Burgerlijk Wetboek), vergelijkbaar met de
Nederlandse vereniging.

7 De NOC’s moeten, indien mogelijk, in hun land de status van een rechtspersoon bezitten, opgericht zijn in over-
eenstemming met het Olympic Charter en de statuten moeten zijn goedgekeurd door het IOC.

8 USOC is opgericht als ‘... a corporation chartered by the United States Congress in 1950.’ ’Wong, p. 7. P.L. 81-
805 (81st Cong. 2d Sess. Later werd dit charter geamendeerd via de Amateur sports act van 1978, P.L. 95-606
(95th Cong. 2sess.) 1978. Een National Governing Body van de sport in kwestie moet geaccepteerd worden
door de internationale federatie en door het USOC.9 36 U.S.C. Section 391 (Recognition of amateur sports
organizations) stelt onder meer: (a) National governing body; (…) For any sport which is included on the pro-
gram of the Olympic Games or the Pan-American Games, the Corporation is authorized to recognize as a
national governing body an amateur sports organization which files an application and is eligible for such 
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Over het algemeen bestaat er dus per tak van sport één Internationale Federatie die
de basis vormt voor verdere gezagsuitoefening naar beneden toe binnen de pira-
midale organisatiestructuur. De internationale federaties zijn verbonden met het
IOC, in die zin dat zij de verantwoordelijkheid voor de technische controle en lei-
ding van hun sport dragen tijdens de Olympische Spelen (art. 30 Olympic
Charter). Hierin is hun belangrijkste taak gelegen binnen de Olympische Bewe-
ging. Het IOC erkent slechts één Internationale Federatie per sport. Het dame-
shockey is bijvoorbeeld lange tijd niet op het Olympische programma gezet omdat
er twee met elkaar concurrerende internationale federaties bestonden. 

De monopolistische structuur vindt uitdrukking in de statuten waarin de interna-
tionale federatie wordt aangewezen als het enig competent overkoepelend orgaan:
zo spreekt bijvoorbeeld art 1 (3) General Bye-laws van de internationale basket-
balfederatie (FIBA), over: ‘the sole competent authority’, art. 001 (1.) Statuten
van de internationale paardensportfederatie (FEI): ‘the sole authority’ en bijvoor-
beeld art. 1.1 van de internationale boksfederatie (IBF) ‘the sole governing body’.
Dit blijkt ook uit de erkenning van een internationale federatie door de nationale
sportorganisaties. 1.3 General Rules van de internationale zwemfederatie (FINA):
‘each Member shall emphasise in its national rules that FINA is the only recognized
body in the world which governs swimming’ alsmede de doelstellingen van de ver-
schillende internationale federaties. Zo stelt bijvoorbeeld art. 5 Statutes FIBA:
‘the FIBA shall promote, supervise and direct the sport of basketball throughout the
world.’ Er wordt uitgegaan van een automatische en rechtstreekse binding aan de
normen van de internationale federatie. De internationale federatie erkent op zijn
beurt slechts één nationale sportorganisatie per land. Dit is noodzakelijk wanneer
de basis van de internationale wedstrijd of competitie gevormd wordt door de
onderlinge nationale rivaliteit waarbij de nationale sportorganisaties partij zijn in
het internationale wedstrijdspel.

Over het algemeen kenmerkt de sport zich dus door één nationale sportorga-
nisatie per land en één overkoepelende internationale federatie. Dit wordt wel het
‘Ein-Platz-Prinzip’ genoemd.9 Uitzondering in het voetbal is het Verenigd
Koninkrijk waar om historische redenen eigen sportorganisaties voor Engeland,
Wales, Schotland en Noord-Ierland bestaan. Deze landen doen om die reden niet
mee met voetbal op de Olympische Spelen, waar alleen Groot Brittannië als par-
tij in het wedstrijdspel wordt erkend. Het ‘Ein-Platz-Prinzip’ wordt aangemoedigd
door overheden omdat zij bijvoorbeeld subsidie verstrekken aan de ‘erkende’
nationale sportorganisatie per tak van sport. Deze sportorganisaties fungeren
tevens als gesprekspartner van de overheden. In Nederland neemt het NOC*NSF
een bijzondere plaats in omdat zij 90 aangesloten landelijke sportorganisaties ver-

recognition, in accordance with the provisions of subsection (b) of this section. The Corporation shall recogni-
ze only one national governing body for each sport for which an application is made and approved. 
Europa, neemt als als zodanig niet deel aan de Spelen.

9 K. Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher und internationaler Verbände, Berlin: Duncker &
Humblot 1990, p. 292.
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tegenwoordigen, die op hun beurt samen ongeveer 30.000 verenigingen met in
totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters vertegenwoordigen. Op nationaal
niveau verplichten de nationale sportorganisaties de regels van de internationale
organisatie te eerbiedigen, bijvoorbeeld door bij internationale competities slechts
met andere erkende landelijke sportorganisaties contacten aan te gaan en te onder-
houden. De nationale organisaties laten op hun beurt alleen clubs of personen toe
die zich onderwerpen aan de statuten en reglementen van de landelijke organisa-
tie en daarmee (in)direct aan de internationale organisatie. 

De internationale monopolistische sportstructuur kan in haar algemeenheid zowel
traditioneel als conceptueel als volgt worden weergegeven: 

a. Organisatie van alle 
Olympische takken van sport:

IOC
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IF

Nationale bonden

Regionale bonden

Clubs en/of personen

Art. 4 Erkenning van
internationale federaties
Olympic Charter

b. Organisatie per tak van sport

NOC 
Art. 31 Olympic Charter
Leden: Nationale bonden
aangesloten bij de 
internationale federaties 

Art. 4 Erkenning van
NOC’s Olympic Charter



2.4 De intrinsieke kenmerken van sport omgezet naar functionele
normen binnen de sportorganisatie

2.4.1 Wedstrijdspel: vooraf aanvaarde regels

Een sportorganisatie zal bij zijn ontstaan trachten de definiërende regels, die con-
stituerend van aard zijn, in een conventionele vorm te gieten en deze zo redigeren
dat het spel, waar ook ter wereld gespeeld, overal herkenbaar is.10 Het gaat dan dus
om ‘the rules of the game’ zoals spelregels, speldoel, de grootte van het veld, doe-
lafmetingen, spelbenodigdheden, e.d. De regels die het wedstrijdspel definiëren
vormen een wezenlijk en onderscheidend aspect van het fenomeen sport en zijn
fundamentele normen binnen de sportorganisatiestructuur waarop de interne legi-
timatie van het samenwerkingsverband gefundeerd is. Regels en wedstrijdbepa-
lingen van een bepaalde tak van sport worden om de eenheid van het spel te waar-
borgen mondiaal erkend en toegepast. Art. 57 van de statuten van de FIFA (voet-
bal) stelt bijvoorbeeld: ‘Each member of the federation shall play association foot-
ball according to the laws of the Game laid down by the International Football asso-
ciation Board, which alone has full authority to alter them.’

Het wedstrijdspel en het handhaven van de orde tijdens de wedstrijd
Om de krachtmeting zo eerlijk mogelijk, in de betekenis van ordelijk en volgens
de afgesproken regels, te laten verlopen ontstond de wens om een ‘onafhankelij-
ke derde’ bij het wedstrijdspel te betrekken. In de wedstrijd is dit bijvoorbeeld de
scheidsrechter of jury. De afspraken tussen partijen in het wedstrijdspel zijn dus
naast de uniformiteit in het wedstrijdspel in tweede instantie gericht op het doel-
matig handhaven van de orde tijdens de wedstrijd. Zonder deze onafhankelijke
derde ligt de nadruk veel meer op de deelname aan het spel zelf (zoals een onge-
dwongen partijtje voetbal op het schoolplein). Bij een zelfstandige benadering van
de prestatie neemt de noodzaak om een derde bij het wedstrijdspel te betrekken
toe; ‘No American in 1891 could have challenged the need for rules and referees;
the only question was, how many of each were needed.’11

De scheidsrechter of jury zal, naast het vaststellen wie de wedstrijd heeft
gewonnen, de orde handhaven door bij de overtreding van een definiërende regel
een gele kaart te geven, punten af te trekken, strafpunten uit te delen, waarschu-
wingen te geven, een speler van het veld te sturen, de atleet uit te sluiten van ver-
dere deelname, e.d. Het gaat dan dus zuiver om een overtreding van een spelregel. 

10 In de filosofie worden twee soorten regels onderscheiden; constituerende en regulerende regels. Constituerende
regels creëren nieuw gedrag, terwijl regulerende regels bestaande praktijken reguleren. Constituerende regels
zijn voor het doel van dit werk regels die het wedstrijdspel definiëren en regels die gedragingen van de deel-
nemers aan het wedstrijdspel reguleren. Constituerende regels presenteren zich als een contract, niettemin kun-
nen ook regulatieve regels van conventionele aard zijn, wat in een juridische context tot verwarring kan leiden.
In dit werk wordt daarom de sport liever benaderd vanuit het conceptueel onderscheid tussen definiërende
regels en niet-definiërende regels.

11 Michael Oriard, ‘In the beginning was the rule’, in S.W. Pope (red.) The New American Sport History: Recent
Approaches and Perspectives, Illinois: University of Illinois Press 1997, p. 27.
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2.4.2 De onderliggende rivaliteitsgedachte en de sportorganisatie

De rivaliteit is sinds het ontstaan van overkoepelende sportorganisaties geënt op
het regionaliteitsbeginsel. Dit beginsel legt een verband tussen de partij in het
wedstrijdspel en de regio, waarbij de regio wordt vertegenwoordigd door de plaats
of land van vestiging van de partij in het wedstrijdspel. In vroegere tijden werd aan
dit beginsel invulling gegeven door de organisatie van wedstrijden tussen rivalise-
rende dorpen. Tegenwoordig vindt dit beginsel door globalisering uitdrukking in
de nationale rivaliteitsgedachte als bouwsteen van de competitiestructuur waarbij
in interlandwedstrijden de strijd tussen de volken van verschillende nationaliteiten
centraal staat. De internationaal georganiseerde wedstrijdsport kent dan ook natio-
naliteitsclausules waarbij selectie voor deelname aan wedstrijden of competities
plaatsvindt op grond van nationaliteit.12

Behoudens de nationale rivaliteitsgedachte bestaat een meer lokale binding.
Zo wordt in teamsporten de herkomst verbonden met de naam van het team. In de
Verenigde Staten dragen de teams namen als de Chicago Bulls, Boston Celtic,
Boston Red Sox, St. Louis Cardinals, etc. En in Europa: Manchester United,
Bayern München, Real Madrid in het voetbal. Zelfs als de naam van de stad niet
expliciet wordt uitgedragen door het team, wordt via communicatiemiddelen als
televisie en radio, in de regel een binding gelegd met de naam van het team of
sporter en de regio, zoals PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam en Feyenoord
Rotterdam. 

Naast bijvoorbeeld de sportregelgeving krijgt het beginsel uitdrukking in de
sportorganisatiestructuur. De basis van de piramidale sportorganisatiestructuur
(zie par. 2.2) wordt gevormd door de clubs, scholen of personen. Zij zijn lid van,
of hebben een overeenkomst gesloten met, een regionale sportorganisatie. De
regionale sportorganisatie, is weer ondergebracht in een nationale sportorganisa-
tie, die eventueel onder gebracht wordt in een sportorganisatie op continentaal
niveau (bijvoorbeeld Europese sportorganisatie) en uiteindelijk wordt verenigd in
één internationale Federatie.13

Hoewel het regionaliteitsbeginsel de onderliggende rivaliteitsgedachte vorm geeft,
neemt dit niet weg dat aan dit beginsel een keuze ten grondslag ligt. Onder-
liggende rivaliteit kan ook gebaseerd worden op andere kenmerken, zoals de strijd
tussen merken of bedrijven of op kenmerken zoals huidskleur, religie, taal of bij-
voorbeeld politieke voorkeur. In het oude Rome waren de wagenrennen enorm
populair, de onderliggende rivaliteit was niet gebaseerd op plaats van herkomst,
maar op de kleur van het team. Als supporter was je of voor de witten of de groe-

12 Bijvoorbeeld: Féderération Internationale de Gymnastique (FIG): article 44, sub a) Gymnasts who have repre-
sented their counties internationally where a gymnast who has represented his country, moves to another count-
ry and obtains citizenship (officially nationality) of the latter country, he may – with the consent of the two
federations concerned and the Executive Committee- immediately represent the new country. Where such con-
sent is not granted, he may (with the consent of the Executive Committee) represent the new country one year
after the date on which he received the new citizenship. 

13 Met de term federatie wordt hier aangegeven dat niet personen maar verenigingen lid zijn.
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nen of de roden of de blauwen.14 Het regionaliteitsbeginsel is dan ook niet nood-
zakelijk voor het bestaan van sport, maar vormt zolang de rivaliteit geënt is op de
nationaliteit van de deelnemer een onlosmakelijk onderdeel van de internationaal
georganiseerde wedstrijdsport. Het nationale rivaliteitaspect binnen de internatio-
naal georganiseerde wedstrijdsport is bovendien vanaf het begin van de georgani-
seerde wedstrijdsport eind 18e eeuw, steeds een zelfstandig onderdeel van de
sportbeleving gebleven. 

2.4.3 Prestatievergelijking en het aanwijzen van een winnaar: competi-
tiesystemen

Het eerste samenwerkingsconcept geïnitieerd door eigenaren van teams uit ver-
schillende steden de league, kwam met de vorming van een nationale league in
baseball in 1876 in de Verenigde Staten. Er werd een voor die tijd revolutionair
competitiesysteem geïntroduceerd, dat kenmerkend is geworden voor de heden-
daagse georganiseerde wedstrijdsport. Een aaneenschakeling van wedstrijden, in
tijd begrenst (bij veel teamsporten per speelseizoen), georganiseerd door een over-
koepelende sportorganisatie, kwam tot stand;er werd tevens een systeem bedacht
op welke wijze na afloop van deze ‘competitie’ de uiteindelijke winnaar kon wor-
den aangewezen. Verondersteld wordt dat dit competitiesysteem zich heeft ver-
spreid over andere Amerikaanse teamsporten en is overgewaaid naar Engeland
waar het werd geïntroduceerd in de voetbalsport. Sindsdien zijn wedstrijden in de
regel, behoudens vriendschappelijke wedstrijden en oefenduels, met elkaar ver-
bonden zodat na afloop van alle wedstrijden binnen een bepaalde tijdsperiode de
winnaar van het kampioenschap of record aangewezen kan worden.15

Naast definiërende regels en regels die de nationale rivaliteitsgedachte vorm
geven kent de sportorganisatie dan ook competitieregels die bepalen op welke
wijze de veelheid aan prestaties wordt vergeleken teneinde een uiteindelijke win-
naar aan te wijzen en daarnaast regelingen die bepalen op welke wijze aan de
krachtmeting onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden invulling wordt
gegeven. 

Competitieregels die bepalen op welke wijze de veelheid aan prestaties wordt
vergeleken
Er kan bij competitiesystemen een onderscheid worden gemaakt tussen een pun-
tensysteem, en een knock-outsysteem en een mengvorm van beide. Bij een pun-
tensysteem wordt aan de prestatie als zodanig (dressuur, turnen, kunstschaatsen)
een bepaald aantal punten toegekend en degene met het hoogste aantal punten,
wint. In de tennissport worden bijvoorbeeld punten toegekend op basis van de

14 Fik Meijer: Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel Amsterdam: Atheneum/Polak en Van
Gennep 2004.

15 Deze ontwikkeling startte in Europa bij de invoering van het beroepsvoetbal naar Amerkaans model in
Engeland en Schotland, waar de industriële revolutie zich het eerst voordeed; zie H. T. van Staveren, Het voet-
balcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981, p. 26
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resultaten behaald in de nationale ranglijst toernooien, en daarbovenop worden
nog eens bonuspunten toegekend aan de spelers die voorkomen op de werel-
dranglijst of entry system (ATP). Of aan het winnen, gelijkspelen, verliezen wordt
een bepaald aantal punten toegekend. Dit systeem komt vaak voor bij teamspor-
ten, waarbij de teams gedurende het speelseizoen meestal minimaal één keer tegen
elkaar spelen. Via een rekenmethode wordt de winnaar aangewezen. Bijvoorbeeld
de nationale voetbalcompetitie. Bij een knock-outsysteem wordt de verliezer van
deelname aan de volgende wedstrijd binnen de competitie uitgesloten, de winnaar
gaat door naar de volgende ronde (judotoernooi), of een aantal besten gaat door
naar de volgende (finale)ronde (100 meter atletiek, zwemmen). Er bestaan ook
mengvormen van beide. Zo is het mogelijk dat bij een teamsport via een punten-
systeem de beste teams zich plaatsen waarna meerdere knock-outcompetitiewed-
strijden tussen de teams moeten uitmaken wie de uiteindelijke winnaar wordt
(Wereld Kampioenschap voetbal). Het is overigens binnen een nationale competi-
tie geen wet van Meden en Perzen dat alle teams een keer tegen elkaar moeten
aantreden. Zo kan een land opgedeeld worden in meerdere regionale competities
waarna de besten uit iedere competitie het uiteindelijk tegen elkaar opnemen. 

Regelingen die bepalen op welke wijze aan de krachtmeting onder zo veel moge-
lijk gelijke omstandigheden invulling wordt gegeven. 
De georganiseerde wedstrijdsport selecteert het team of het individu, zodat de
krachtmeting onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden, ofwel het ‘level
playing field’ gewaarborgd wordt. Selectiecriteria komen in tal van hoedanighe-
den voor, zo bestaan onder andere:
– sportieve eisen16; het aantal behaalde punten bepaalt bijvoorbeeld in welke

competitie de sporter, of het team mag uitkomen. 
– leeftijdseisen; bijvoorbeeld leeftijdscriteria voor deelname aan juniorkam-

pioenschappen of veteranenkampioenschappen.
– technische criteria; technische eisen worden bijvoorbeeld gesteld aan auto’s of

motoren in de racesport, of aan andere sportbenodigdheden of faciliteiten.
– medische criteria; vereisten om de medische begeleiding van de sporter te

waarborgen.
– veterinaire criteria; (gezondheids)eisen voor bijvoorbeeld paarden, of wind-

honden. 
– gender-criteria; voor het onderscheid tussen mannen- en vrouwencompetities.

Open versus gesloten competitiesystemen
In de teamsport bestaan zowel open als gesloten competitiesystemen. In een open
competitiesysteem nemen de individuele clubs deel aan meerdere competities.
Ieder van deze competities moet zijn goedgekeurd door de internationale federa-
tie. De competities vinden plaats op verschillende selectieniveaus. Op het hoogste
niveau zijn dit de interlandwedstrijden, zoals de wereld- of Europese kampioen-

16 Onderwerp van geschil in het arrest HvJ EG 11 april 2000, Gevoegde zaken C-191/97 C-51/96, Deliège, Jur.
2000, p. I-02549, 542.
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schappen. De selectieniveaus op nationaal niveau worden kenbaar door bijvoor-
beeld de instelling van verschillende divisies. Tussen deze divisies bestaat in de
regel een promotie- en degradatiesysteem. Na afloop van ieder speelseizoen zal
een aantal clubs promoveren naar een hogere divisie en een aantal clubs uit de
hogere divisie degraderen naar een lagere divisie. Vaak verloopt het promotie- of
degradatiesysteem via een puntensysteem. In theorie kan een club uit een van de
laagste divisies zich al naar gelang de prestaties opwerken tot een club die deel-
neemt aan de hoogste divisie en kan deze meedoen aan de internationale wed-
strijden en competities. Het kan in theorie ook voorkomen dat een club die ooit
deelnam aan de hoogste competities naar beneden tuimelt en moet deelnemen op
een veel lager selectieniveau.17

Naast een open systeem bestaat er een gesloten competitiesysteem. Dit is bij-
voorbeeld een specifiek kenmerk van de Amerikaanse leaguestructuur. Een geslo-
ten competitiesysteem bestaat uit een bepaald en beperkt aantal teams dat zelden
of nooit deelneemt aan een competitie buiten de betreffende sportorganisatie-
structuur om, en er bestaat ook geen promotie- en degradatiesysteem.

Bij individuele sporten gaat het om toernooien als in het tennis, golf, of for-
mule 1. De sporters worden ingedeeld op spelniveau in bijvoorbeeld categorieën
(in de Muay-Thai sport, A,B,C en nieuwelingen), etc. Na een bepaald aantal
gewonnen wedstrijden kan de sporter deelnemen aan een hogere competitie, of de
sporter kan zich bijvoorbeeld via een puntensysteem kwalificeren voor grote
internationale top-toernooien, zoals de ‘Grand Slams’ in tennis.

De competitie en de zo eerlijk mogelijke krachtmeting, het regelmatige verloop
van de competitie
Een onafhankelijke derde, in de vorm van bondsorgaan, ziet toe op het regelmati-
ge verloop van de competitie. Een overtreding van een competitieregel, zoals de
hiervoor genoemde selectiecriteria, zal in het algemeen leiden tot uitsluiting van
deelname aan de wedstrijd(en). 

2.4.4 Organisatieregelingen

Naast het ‘sportieve fundament’ zoals weergegeven door de definiërende- en com-
petitieregels, kent de sportorganisatie regelingen die noodzakelijk zijn voor de
goede werking van het sportgemeenschapsverband. Dit betreft bijvoorbeeld rege-
lingen die betrekking hebben op de inrichting van de sportorganisatie of regelin-
gen die de bindingen tussen de deelnemers aan het sportgemeenschapsverband
vormgeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om regelingen die bevoegdheden aan
bepaalde organen toekennen, regelingen die betrekking hebben op het stemrecht
of bijvoorbeeld regelingen die organisatorische verplichtingen opleggen aan de
deelnemers aan het samenwerkingsverband, regelingen die betrekking hebben op
de bekwaamheid, deontologie, toezicht en aansprakelijkheid, etc. 

17 OFT-report, december 1996, BskyB onder punt 12.
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Sportorganisaties kennen, gelijk overigens andere particuliere organisaties, eigen
tuchtmaatregelen zoals berisping, boete of schorsing. In de sport gaat het dan niet
om overtreding van een definiërende- of competitieregel maar om wangedrag van
een van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Binnen de Europese sport-
organisatiestructuur zijn dergelijke bevoegdheden in de regel overgedragen aan
een onafhankelijke Commissie. In de Verenigde Staten berust deze bevoegdheid
bij de Commissioner. De Commissioner is het gezicht en de spreekbuis van de
league. NFL Commissioner Paul Tagliabue treedt bijvoorbeeld naar buiten toe op,
als het gaat om dopingregels voor NFL-spelers. De Commissioner komt grote
bevoegdheden toe als het gaat om het disciplineren van spelers. 

Terwijl competitieregels en definiërende regels te herleiden zijn naar de
wezenskenmerken van sport, bestaan organisatorische regels in willekeurig ieder
ander instituut, of samenwerkingsverband. 

2.5 Samenvatting

De sport heeft zich in Europa ontwikkeld in verenigingsverband. De sportorgani-
satie is piramidaal georganiseerd met in de top van de piramide de internationale
federatie en het Olympisch comité. De internationale federatie is verantwoordelijk
voor de wereldkampioenschappen in een bepaalde tak van sport, het Olympisch
comité voor de Olympische Spelen waar veel verschillende sporten aan deelne-
men. Beiden vormen als het ware hoofdverenigingen met daaronder de nationale
bonden en het nationale Olympische Comité als hoofdvereniging binnen het land.
Daaronder staan weer de clubs en/of individuen die daadwerkelijk deelnemen aan
wedstrijden en competities. Meestal bestaat er in de sport, vanwege de monopo-
listische structuur en de drang om een winnaar aan te wijzen, slechts één interna-
tionale sportorganisatie per tak van sport en één nationale sportorganisatie per
land per tak van sport. Het Olympisch Comité ondersteunt deze monopolistische
structuur door per deelnemende tak van sport aan de Olympische Spelen slechts
één internationale federatie te erkennen die op haar beurt in de betreffende tak van
sport slechts één nationale bond per land erkent. De sportbond bevordert de tak
van sport en ziet toe op het regelmatig, geordend en eerlijk verloop van wedstrij-
den en competities. De bond is het overkoepelend orgaan dat bepaalt wanneer,
waar en onder welke regels het product; de wedstrijd of competitie, tot stand komt.
Op deze wijze is de tak van sport overal ter wereld herkenbaar. Regels zijn dus
noodzakelijk om het product (de wedstrijd of competitie) dat de teams of indivi-
duen collectief tot stand brengen, te reguleren. Een centraal orgaan is ook nodig
om ervoor te zorgen dat alleen de sterksten uit het deelnemersveld elkaar op het
hoogste niveau treffen. Een centraal orgaan is verder nodig om de integriteit van
sport en de sportorganisatie te bewaken.
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Kort samengevat, kan een onderscheid worden gemaakt tussen de hiernavolgende
sportregels: 
Definiërende regels: regels die noodzakelijk zijn voor het bestaan van sport.
– Regels die het wedstrijdspel betreffen, controle en handhaving van definië-

rende regels.
Fundamentele competitieregels: regels die de basisbeginselen van sport omzet-
ten naar functionele normen binnen de sportorganisatiestructuur;
– Regels die de competitie betreffen, zoals selectiecriteria en controle en hand-

having van competitieregels.
– Regels die betrekking hebben op de onderliggende rivaliteitsgedachte, zoals

nationaliteitsclausules. 
Organisatieregels: regels die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de inrichting
van de sportorganisatie.
– Organisatieregels zoals lidmaatschapsverplichtingen, tuchtregels.

Hoofdstuk 2 37





3 De instrumentele functie van sport

‘Success comprises in itself the seeds of its own decline and sport is not spared by

this law.’

Grondlegger van de moderne Olympische Spelen: Pierre de Coubertin 

3.1 Inleiding

Sport en de sportorganisatie staan niet op zichzelf maar maken deel uit van de
maatschappij. Sport kan voor de toepassing van het recht vanuit de constante niet-
economische basisbeginselen benaderd worden, maar ook vanuit een naar plaats
en tijd veranderlijke instrumentele optiek. 

Enerzijds ontvouwt zich vanuit een instrumentele optiek, op Gemeenschaps-
niveau, een bepaald belang. De Verklaringen die zijn gehecht aan het Verdrag van
Amsterdam en later bij het Verdrag van Nice (zie bijlage 3), en art. 165 (oud art.
149 VEG) in het Verdrag van Lissabon (of Hervormingsverdrag, zie bijlage 4),
dichten aan de sport positief maatschappelijke functies toe.1 In overeenstemming
met de bevindingen wordt in dit hoofdstuk nader invulling gegeven aan de
Verklaringen en het artikel betreffende sport in het Verdrag van Lissabon. 

Anderzijds kan de sport zich vanuit een instrumentele optiek ook aan de maat-
schappij tonen als economische activiteit. In 1998 was de schatting dat wereld-
wijde sportsponsoring goed was voor 15 miljard dollar, de verkoop van televisie-
rechten voor ongeveer 42 miljard dollar en de ticketverkoop voor ongeveer 50 mil-
jard dollar. 36% van de bedragen komt voor rekening van Europa en 42% voor
rekening van de Verenigde Staten. In totaal is sport verantwoordelijk voor 3% van
de wereldhandel.2 Op het moment dat sprake is van een economische activiteit
ontstaat spanning met de maatschappelijke aanvaardbaarheid van sport en wordt
ogenschijnlijk afstand genomen van de ook op communautair niveau erkende
positief maatschappelijke functies. 

In dit hoofdstuk staat het onderzoek naar de instrumentele functie van sport
centraal. De positief maatschappelijke inkadering van sport is onderwerp van
onderzoek. Allereerst richt het onderzoek zich vanuit deze optiek op de plaats van

1 Het Verdrag van Nice werd in 2000 gesloten tussen de Lidstaten van de Europese Unie. Dit Verdrag wijzigde
de verdragen van Rome en van Maastricht die op hun beurt al waren gewijzigd met het Verdrag van Amsterdam.
Het Verdrag van Lissabon of Hervormingsverdrag (officiële titel: Verdrag van Lissabon tot wijziging van het
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) is een ver-
drag van de Europese Unie en werd getekend op 13 december 2007. Vierentwintig van de 27 Lidstaten hebben
het document tot dusverre geratificeerd, maar in Ierland werd het verdrag op 12 juni 2008 via een referendum
afgewezen.

2 Europese Commissie (1998), Ontwikkelingen en vooruitzichten van de communautaire actie op sportgebied,
Werkdocument van de diensten van de Commissie, Directoraat Generaal X, 29/09/98. p. 1 en 6. 



sport in het EG-recht. Uit het onderzoek volgt dat het oorspronkelijke amateuris-
me een stempel op de maatschappelijke inbedding en verdragsrechtelijke inkade-
ring heeft gedrukt. Het ‘amateurisme’ is daarom vanuit deze optiek eveneens
onderwerp van onderzoek.

3.2 Europeesrechtelijke positief maatschappelijke inkadering van
het verschijnsel sport 

3.2.1 Verklaring bij het Verdrag van Amsterdam

In het Verdrag van Rome in 1957, kwam het woord ‘sport’ in het geheel niet voor.
Gedurende de voortschrijdende en steeds hechtere integratie van markten werden
bevoegdheden evenals taken van de Gemeenschap uitgebreid en nieuwe gecreërd.
Het Europese Gemeenschapsrecht heeft voornamelijk nog steeds een economisch
karakter, maar vooral sinds het Verdrag van Amsterdam streeft het Gemeenschaps-
recht steeds meer niet-economische doelstellingen na, zoals valt te lezen in art. 2
en art. 3 van het EG-Verdrag.3 Dit maakt bovendien ook de naamswijziging van
EEG naar EG-Verdrag duidelijk waarbij de ‘E’ van economisch is komen te ver-
vallen en dat tegenwoordig het Verdrag voorziet in een aantal art.en die betrekking
hebben op ‘niet-economische’ onderwerpen waaronder milieu en cultuur (art. 128
EG-Verdrag).4 Hoewel sport volgens de basisbeginselen (zie par. 1.5) net als bij-
voorbeeld milieu, cultuur, volksgezondheid, eveneens geen economische activiteit
is, behoort sport niet tot die onderwerpen.5

Uitspraken van het Hof van Justitie EG, door toepassing van bepalingen die
wel tot het exclusieve domein van de Gemeenschap behoren, vormden in het ver-
leden vaak een aanzet om een bepaald sportonderwerp op de agenda van één van
de andere Instellingen te plaatsen.6 Het Hof van Justitie EG haalde bijvoorbeeld in
het Bosman-arrest een streep door bepaalde sportregelingen, die de overgang van
een speler naar een andere club betreffen en nationaliteitsclausules bij nationale
wedstrijden.7 Het arrest deed de nodige stof opwaaien, en de sport werd voorts het

3 De Gemeenschap heeft tot taak, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en een economische en
monetaire unie en door de uitvoering van het gemeenschappelijk beleid of de gemeenschappelijke activiteiten,
bedoeld in art. 3 en 4, het bevorderen van een harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de
economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale
bescherming, de gelijkheid van mannen en vrouwen, een duurzame en niet-inflatoire groei, een hoge graad van
concurrentievermogen en convergentie van economische prestaties, een hoog niveau van bescherming en ver-
betering van de kwaliteit van het milieu, een verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het
bestaan, de economische en sociale samenhang en de solidariteit tussen de Lidstaten.

4 Artikel 308 EG-Verdrag kan als ‘vangnetbepaling’ worden gebruikt als er geen Gemeenschappelijke bevoegd-
heden voorhanden zijn. 

5 Zie de lijst van niet-economische belangen van M.R. Mok, Kartelrecht I. De Mededingingswet, Deventer 1998,
p. 185.

6 Zie bijvoorbeeld het Verslag van de Europese Commissie aan de Europese Raad. Teneinde de bestaande sport-
structuren te vrijwaren en de sport haar sociale functie in het kader van de Gemeenschap te laten behouden –
Verslag van Helsinki over sport – Brussel, 10 december 1999 COM (1999) 644 def.

7 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. Zie Nederlands Tijdschrift voor
Europees recht 1995, p. 242 m.nt. Weezenbeek Geuke; SEW 1996, p. 141 m.nt. Mortelmans, Aae 1996, p. 172
m.nt. Temmink. 
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onderwerp van het ‘toneel van nationale belangenbehartiging’ op communautair
niveau. Volgens voormalig Eurocommisaris Van Miert lieten bevriende premiers
en sportministers zich voor de sportlobbykar spannen: ‘Als het Verdrag vrij ver-
keer van werknemers en niet-discriminatie tussen EU burgers voorschrijft, dan
moest het verdrag maar worden gewijzigd ten behoeve van de sportfederaties!’8

Zo drong volgens Van Miert, de Belgische premier Jean Luc de Haene er op aan
het EG-Verdrag aan te passen. Op het niveau van de wetgevende macht, de Raad
van de Europese Unie, werd uiteindelijk consensus bereikt tussen de Lidstaten en
dientengevolge werd in 1997 een verklaring als bijlage aan de Slotakte van de con-
ferentie tot vaststelling van het Verdrag van Amsterdam gehecht. In deze verkla-
ring nr. 29 wordt de ‘maatschappelijke betekenis van sport’ benadrukt en dan met
name de rol die sport vervult bij het smeden van een identiteit en van saamhorig-
heid. De Conferentie verzoekt de organen van de Europese Unie daarom gehoor
te geven aan sportorganisaties, wanneer belangrijke vraagstukken in verband met
sport aan de orde zijn. Volgens de verklaring moet in dit verband bijzondere aan-
dacht worden geschonken aan de specifieke kenmerken van de ‘amateursport’.9

De op zichzelf niet-bindende verklaring schept geen bevoegdheden voor de
Europese instellingen maar dient als referentiekader voor de instellingen indien
bepaalde Gemeenschapsbevoegdheden in relatie staan tot, of (mogelijk) invloed
uitoefenen op, de ‘specifieke kenmerken’ van vooral de ‘amateursport’. De dienst-
baarheid van het verschijnsel sport aan de maatschappij speelt dus een rol op com-
munautair niveau. Een verklaring voor een inkadering in deugdzame waarden op
communautair niveau wordt gevonden in het in 3.4 te behandelen oorspronkelijk
amateurisme.

3.2.2 Verklaring bij het Verdrag van Nice 

Het Verdrag van Amsterdam kiest schijnbaar willekeurig een tweetal positief
maatschappelijke functies, ‘het smeden van een identiteit en van saamhorigheid’
uit de vele verschillende functies die sport kan uitoefenen. Wat de ‘specifieke ken-
merken’ van de amateursport zijn blijft in het ongewisse en ook het begrip ‘ama-
teursport’ wordt niet nader afgebakend. In het Verdrag van Nice vormt sport
wederom geen Gemeenschapsterrein. Het standpunt zoals ingenomen bij het
Verdrag van Amsterdam werd herhaald in 2000, in bijlage IV bij de conclusies van
het voorzitterschap in Nice (zie bijlage 3) en daarin stelt de Europese Raad dat op
Gemeenschapsniveau rekening moet worden gehouden met ‘de maatschappelijke,
educatieve en culturele functie van sport, die het specifieke karakter ervan bepaalt,
teneinde de ethiek en de solidariteit die noodzakelijk zijn voor het behoud van de
maatschappelijke rol van sport te eerbiedigen en te bevorderen.’10 Opnieuw wordt
een beperkt aantal positief maatschappelijke functies expliciet genoemd. Bepalen
deze genoemde functies nu, zoals de Verklaring oppert, het specifieke karakter

8 Karel van Miert, Mijn jaren in Europa, Tielt: Lannoo NV 2000, p. 164
9 Verdrag van Amsterdam, Annex, 2 oktober 1997.
10 Bijlage IV bij de conclusies van het voorzitterschap, Nice, 7-9 december 2000.
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van sport? Welk begrip sport wordt gehanteerd? Zullen voor diegene die het spek-
takel aanschouwt voor de televisie ook de sociaal maatschappelijke functies het
specifieke karakter van sport weerspiegelen? In het Verdrag van Nice wordt gewe-
zen op begrippen als ethiek en solidariteit in relatie tot het behoud van de maat-
schappelijke rol van sport. Wat hiermee bedoeld wordt, is mij op voorhand niet
duidelijk. Gaat het bijvoorbeeld om de solidariteit tussen deelnemers aan het ver-
enigingsverband; dus tussen bijvoorbeeld de sportorganisatie, de clubs en de spor-
ters, of bijvoorbeeld om solidariteit tussen de topsport met de grote groep breed-
tesporters? En wat wordt in deze context onder ethiek verstaan? 

In tegenstelling tot de tekst van de Verklaring bij het Verdrag van Nice ben ik
van mening dat uitsluitend het in par. 1.5 gedefinieerde samenspel van basisken-
merken het ‘specifieke karakter’ van sport weergeeft: aldus de onderliggende riva-
liteitsgedachte in samenspraak met de krachtmeting onder zo veel mogelijk gelij-
ke omstandigheden, krachtens vooraf aanvaarde regels waaruit een winnaar naar
voren komt. Alleen deze basisbeginselen bepalen uiteindelijk de herkenbaarheid
en het specifieke karakter van het verschijnsel sport. De functies plaatsen aanvul-
lend, doch zeker niet minder belangrijk, het verschijnsel sport binnen een bepaal-
de maatschappelijke context. 

3.2.3 Het Ontwerp Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap (hierna: Verdrag van Lissabon) 

De voorganger van het Verdrag van Lissabon, de Europese Grondwet, werd in
Nederland niet aangenomen.11 De sportparagraaf is toch van belang om vat te krij-
gen op de denkrichting van de Europese Unie. Sport behoorde ook in de Europese
Grondwet niet tot de specifieke competenties van de Gemeenschap, zoals bedoeld
in art. 3 Europese Grondwet (ex art. 5 EG-Verdrag), 12 Bij inwerkingtreding van
de Grondwet zou het wel de eerste keer zijn geweest dat de sport in een artikel op
communautair niveau genoemd werd. In de Europese Grondwet, in afdeling 4
onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport stond in art. 1 dat de Unie bijdraagt
tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, gelet op de sociale en
educatieve functie van sport. Het art. richtte zich dus net als de Verklaringen, op
bepaalde ‘sociaal maatschappelijke’ functies van sport. Dit keer werden de socia-
le en educatieve functie van sport expliciet genoemd. 

Inmiddels ligt de Europese Grondwet in de prullenbak en werd gewerkt aan
een Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De invoering van een
sportartikel in het Verdrag van Lissabon rust op de oorspronkelijke tekst van het

11 De grondwet werd in 2004 ondertekend. In 2005 werd de grondwet door Frankrijk en Nederland in referenda
verworpen en omdat daarmee de vereiste unanimiteit ontbrak, betekende dit definitief het einde van de grond-
wet. 

12 Artikel 308 EG-Verdrag kan als ‘vangnetbepaling’ worden gebruikt als er geen Gemeenschappelijke bevoegd-
heden voorhanden zijn. 
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sportartikel in de Europese Grondwet. Volgens art. 6 van het Verdrag van Lissabon
is de Unie bevoegd om het optreden van de Lidstaten te ondersteunen, te coördi-
neren of aan te vullen, onder andere op het gebied van sport. 

Verder wordt art. 149 EG-Verdrag gewijzigd door in lid 1 de alinea toe te voe-
gen waarin staat dat de Unie bijdraagt tot de bevordering van de Europese inzet
op sportgebied rekening houdend met haar specifieke kenmerken haar op vrijwil-
ligerswerk berustende structuren en haar sociale educatieve functie. Waarom moet
de Unie rekening houden met de op vrijwilligerswerk berustende structuren?
Vrijwilligerswerk belemmert wellicht de professionalisering van de sport. Wat
betreft de functies valt op dat woorden die in eerdere verklaringen de positief
maatschappelijke functies moesten duiden, zoals het ‘smeden van een identiteit en
van saamhorigheid’ evenals de ‘culturele waarde’ van sport, niet meer voorkomen.
Ook een verwijzing naar de ‘amateursport’ ontbreekt. Het is mij niet duidelijk wat
de Unie bedoelt met de ‘sociale’ functie van sport? Richt de Unie zich naast de
sociale en educatieve functie ook op andere denkbare positief maatschappelijke
functies, zoals de gezondheidsfunctie?

In lid 2 staat verder dat de Unie zich richt op het ontwikkelen van de Europese
dimensie van de sport, door de eerlijkheid en de openheid van sportcompetities en
de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen, en
door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, vooral jonge sporters, te
beschermen. Onduidelijk is wat de Unie nu precies bedoelt te zeggen. Wordt bij-
voorbeeld met ‘eerlijkheid in competities’ een verbinding gelegd naar de zo gelijk
mogelijke krachtmeting, (volgens par. 1.5) een wezenlijk kenmerk van de georga-
niseerde wedstrijdsport, of naar ‘fair play’, als norm? Welke taak is daar op Unie-
niveau voor weggelegd? Aan welk mogelijk optreden denkt de Unie? Op welk
gebied moeten de organisaties de krachten bundelen? Waarom buigt de Unie zich
als een bezorgde vader over jonge sporters? Is dit een uitputtende lijst van moge-
lijk optreden? 

3.2.4 Beleid van de Europese Commissie: het Witboek Sport

De Europese Commissie is in 2007 gekomen met een ‘Witboek Sport’.13 Het wit-
boek bevat strategische richtsnoeren over de rol van sport in Europa. Het witboek
is tot stand gekomen na raadpleging van verschillende stakeholders, zoals de
Olympische Comités, sportfederaties, Lidstaten, e.d. Het witboek besteedt ruime
aandacht aan de maatschappelijke rol van sport en daarnaast aan de economische
dimensie en de organisatie van sport in Europa.14 De positief maatschappelijke
functies van sport worden in hoofdstuk 2 benadrukt: 

13 Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def.
14 M. Krejza, The European Commission’s White Paper on sport, International Sports Law Journal, 2007, nr. 3

p.72-76. I. Blackshaw, The specificity of sport and the EU White Paper on sport: Some comments,
International Sports law Journal, 2007, nr. 3, p.88, S. Cuendet, The EU Commission’s White Paper on Sport:
An official coherent, yet debated entrance of the Commission in the sports arena, speciaal addendum bij het
International Sports law Journal, 2007, nr. 3.
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‘Sport is niet alleen goed voor de gezondheid van de Europeanen, maar heeft ook een educatie-

ve, sociale, culturele en recreatieve dimensie. De maatschappelijke rol van sport kan bovendien

de externe betrekkingen van de Unie versterken.’

De Europese Commissie staat achtereenvolgens stil bij lichaamsbeweging voor
een betere volksgezondheid, het bundelen van krachten om doping te bestrijden,
meer aandacht voor sport in onderwijs en opleiding, het bevorderen van vrijwilli-
gerswerk en actief burgerschap, sport en sociale inclusie, integratie en gelijke kan-
sen, het aanscherpen van preventie en bestrijding van racisme en geweld, het delen
van onze waarden met de rest van de wereld en ten slotte het ondersteunen van
duurzame ontwikkeling. 

3.3 De dienstbaarheid van het wedstrijdspel in historisch perspec-
tief, veranderlijk naar plaats en tijd

Uit de Europeesrechtelijke inkadering blijkt dat de nadruk ligt op positief maat-
schappelijke functies, zoals de sociale en educatieve functie en goede en deugd-
zame sport. Het wedstrijdspel is historisch gezien dienstbaar geweest aan allerlei
maatschappelijke fenomenen, zoals religie (bijvoorbeeld Grieken, Romeinen)
jacht (bijvoorbeeld Germanen) en oorlog (bijvoorbeeld middeleeuwen). Pas aan
het eind van de 19e eeuw ontstaat vervolgens de westerse, modern  georganiseer-
de sport, ingekaderd in ‘eigentijdse’ positieve waarden die binnen een historische
context wortelen eind 18e begin 19e eeuw. 

Geruime tijd, voor het begin van onze jaartelling, organiseerden de Grieken
wedstrijdspelen van overwegend religieuze en agone aard. Homerus maakt al in
de Ilias van omstreeks 1200 v.C. melding van Spelen die ter ere van de gedode
held Patroclus werden gehouden. Vanaf 776 v.C. werden om de vier jaar op de eer-
ste volle maan na de zomerzonnestand (begin juli) de zogenaamde Olympische
Spelen ter ere van de oppergod Zeus in Olympia op de Peloponnesus gehouden.
Deze Spelen, zoals stadionloop, dubbele loop, een combinatie van boksen en wor-
stelen ‘pankration’, het vuistgevecht, vierspanraces e.d., ontwikkelden zich tot een
belangrijk evenement dat ook in de Romeinse tijd nog werd georganiseerd.15

Vanuit onze beleving vormen de Spelen in de oudheid een schouwspel met een
ruw karakter. Dit geldt zeker voor de onder de Romeinen georganiseerde gladia-
torenspelen. Ter vermaak van de massa bevochten gladiatoren elkaar op leven en
dood in de arena waarmee veel bloedvergieten gepaard ging, soms zelfs met de
dood tot gevolg. De winnaars toonden hun heldenmoed aan het volk en werden
door het volk vereerd. Het begrip atleet is afgeleid van het Griekse woord ‘athos’
dat prijs betekent. De winnaars van de oude Griekse Spelen werden beloond met
enorme geldbedragen en als bijna vanzelfsprekend ‘eeuwige’ roem. De competi-
tieve samenleving is in die zin wellicht een Griekse uitvinding. Naast de ‘bloedi-

15 Alle oorlogvoering onder de Grieken werd zo lang als de Spelen duurden, stopgezet. Roland Renson,
Geschiedenis van de sport in de oudheid, uitgeverij Acco: Leuven, 1980, p. 87.
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ge spektakels’ voor het vermaak van het publiek, werd in de oudheid lichamelijke
oefening algemeen geaccepteerd en gepropageerd als vast onderdeel van het
onderwijsprogramma van een geprivilegieerde elite.16

De Grieks-Romeinse speltraditie waarbij in zekere zin gesproken kan worden
van georganiseerde wedstrijdsport omdat sprake was van reglementering en orga-
nisatie, ging in de middeleeuwen teloor. Het christendom zorgde voor ingrijpende
sociale en culturele veranderingen. In 393 werden de oude Olympische Spelen
door de christelijke keizer Theodosius I de Grote verboden.17 In de christelijke cul-
tuur bestond een negatieve waardering van sport door de destijds geldende visie
op de menselijke lichamelijkheid en de accentuering van ernstige arbeid. Immers,
tijd was gegeven door God en tijdsbesteding op aarde bepaalde in grote mate de
bestemming in het hiernamaals. Het verval van het Romeinse rijk [in 476] ging
dan ook gepaard met een verval van de lichaamscultuur. In de middeleeuwen
stond het streekgebonden wedstrijdspel voornamelijk in relatie tot het ridderlijke
vormingsideaal waarvoor lichamelijke bekwaamheid een vereiste was.18 Over de
ridderlijke wedkamp schrijft Johan Huizinga: 

‘De middeleeuwsche vechtsport onderscheidt zich, gelijk zooeven reeds aangeduid werd, van de

Grieksche en de moderne atletiek door haar veel geringere natuurlijkheid. Zij heeft tot verhoo-

ging van den prikkel van den kamp dien van aristocratische trots en eer, dien van het romantisch

erotische en dien van den kunstvaardigen pronk. Zij is overladen met praal en versiering, gevuld

met bonte fantazie. Het is behalve spel en lichaamsoefening nog bovendien toegepaste litera-

tuur.’

En even verder: 

‘Weliswaar is het Christelijk element van de voorstelling zoo sterk, dat ook een verklaring uit

louter kerkelijke en politische zuiver middeleeuwsche grondslagen op zichzelf overtuigend zou

kunnen zijn, als men niet wist, dat algemeen verbreide primitieve parallelen als verklaringsgrond

daarachter stonden.’19

16 Volgens de Griekse wijsgeer Plato dienden kinderen hun jonge jaren door te brengen met opvoedende spelen.
In de beleving van Plato kwamen in het latere leven lichaamsoefeningen op de tweede plaats, na de geestes-
cultuur. De Grieken, zo stelde Plato, onderscheidden zich van barbaren door hun wetenschap en door hun voor-
liefde voor lichaamsoefeningen. Alleen een elite is hiertoe in staat en daarom moet de elite heersen over de
massa. Vanuit zijn gezichtspunt zijn mensen dus van nature ongelijk. In zijn laatste werk ‘Nomoi’ (Wetten) pleit
Plato, onder meer, voor het behoud van een aristocratische opvoeding en geeft hij blijk van het verlaten van een
standenmaatschappij en bepleit hij een regeringsvorm.

17 Zie o.a. De website van het Olympisch Comité, maar ook: Maxwell L. Howell, ‘The ancient olympic games
and the 1896 games, differences and future prospects’, www.ioa.ac.leeds.ac.uk/1970s/71123.htm, bezocht 4
oktober 2007. Zie ook E.G. Vallianatos, ‘Christians and the classics: war against reason’, Mediterranean
Quarterly, volume 15, number 3, 2004, p. 75-94.

18 Zie over de middeleeuwen, het ridderideaal, Johan Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen, 1919, hoofdstuk III
de heldendroom: …’Ondanks de geringschatting van den derden stand ligt er in het ridderideaal zelf en in de
beoefening van deugden en de taak, die den adel werden voorgehouden, een dubbel element van een minder
hoogmoedig aristocratische volksverachting. Naast den sport over de dorpers, vol haat en verachting … loopt
in de middeleeuwen een tegengestelde uiting van medelijden met het arme volk, dat het zoo kwaad heeft.’

19 Johan Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen, 1919, hoofdstuk III, De heldendroom.
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De ontwikkeling van het spel in relatie tot de maatschappelijke aanvaardbaarheid
van het fenomeen is sterk verweven met de maatschappijvisie van de heersende
maatschappelijke elite. De elite creëerde door het werkzame leven uit te besteden
aan anderen in de 17e en 18e eeuw vrije tijd en besteedde deze tijd onder meer aan
spel. Spel werd dan ook wel gezien als een welvaartsverschijnsel. Diegene die
moet ploeteren voor zijn bestaan is nauwelijks tijd gegeven voor spel. Hier ligt
ook de verklaring van het begrip ‘amateur’ waarmee in de 17e eeuw mensen aan-
geduid werden die zich bezig hielden met allerlei kunstvormen. Later werd het
begrip gebruikt om de elite mee aan te duiden die zich bezig hield met sport. De
elite wilde geenszins rivaliseren met de lagere arbeidersklasse, die bovendien door
het uitoefenen van zware lichamelijke arbeid, fysiek gezien beter geoefend was en
wellicht tot betere sportieve resultaten in staat zou zijn dan de heersende hogere
klasse. 

Voornamelijk in Europa ondervond de ontwikkeling van spel naar sport ook in
de 19e eeuw nog tegenstand door het puriteinse gedachtegoed dat de samenleving
toen al geruime tijd domineerde. Om de boodschap van Christus waar te maken
moest, onder andere, afgerekend worden met wedstrijdspelen als vorm van ver-
maak, met de vergoddelijking van het menselijke lichaam en met de met het spel
gepaard gaande goklust. Sportbeoefening moest ‘goed en zinvol’ zijn, bijdragen
aan het welzijn van de mens. Ten behoeve van de maatschappelijke acceptatie
diende het spel ingekaderd te worden in deugdelijke maatschappelijke waarden. 

3.4 Oorspronkelijk amateurisme

1500 jaar na de teloorgang van de Oude Olympische Spelen werden in de loop van
de 19e eeuw door de grondlegger van de moderne Olympische Spelen Pierre de
Coubertin20 de ‘Olympische Spelen’ nieuw leven ingeblazen. De sport, zoals op de
public schools in Engeland beoefend werd, stimuleerde Pierre de Coubertin sport-
beoefening te zien als een pedagogisch middel.21 In de tijd van De Coubertin ont-
stond opnieuw interesse voor het oude Griekenland. De Coubertin vermengde de
pedagogische idealen met het internationalisme en met de klassieke Olympische
Spelen.22 De Coubertin, zag de moderne Olympische Spelen als een internationa-
le samenkomst van atleten die aan de Spelen zouden deelnemen uitsluitend ‘uit
liefde voor de sport’ zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover zou
staan, het ‘oorspronkelijk amateurisme’. Oorspronkelijk werd uitsluitend de (niet
werkende) elite toegelaten tot de Spelen. De elite was van mening dat door een
verschil in ‘moreel besef’ deelname van de arbeidersklasse aan de wedstrijden zou
leiden tot aantasting van het hoge ideaal ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’.
Alleen de elite zou namelijk open staan voor de ‘karaktervormende waarde van
sportbeoefening’.23 Zij beschouwden al diegenen die voor geld speelden als niet-

20 Pierre de Coubertin (1896-1925) was naast grondlegger van de moderne Olympische Spelen een Frans histo-
ricus en pedagoog.

21 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon 2000, p. 108-117.
22 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon 2000, p. 110.
23 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon 2000, p. 112.
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amateurs. Arbeiders werden niet toegelaten tot de Spelen omdat zij ontvankelijk
zouden zijn voor bezoldigde activiteiten en niet in staat zouden zijn om sport
omwille van zichzelf te beoefenen.24

Het Olympisme heeft zich onder aanvoering van De Coubertin als een olievlek
over de Westerse wereld verspreid.25 Werd het wedstrijdspel in het begin van de
19e eeuw nog als nutteloos, onwaardig en zondig beschouwd, aan het einde van de
19e eeuw ontwikkelde uit het wedstrijdspel, via standaardisatie, regelgeving en
controle, de georganiseerde wedstrijdsport en werd de sport maatschappelijk aan-
vaardbaar door het benadrukken van onder meer de opvoedkundige aspecten,
gezondheidsaspecten, teamspirit, fair play en andere deugdzame waarden. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de sport zich op scholen en universiteiten in rela-
tie tot het opvoedkundig aspect, de sport zich verder kon ontwikkelen.26 Vooral in
de Verenigde Staten (en oorspronkelijk ook in Engeland) is de sport verweven met
het schoolsysteem. 

Ondanks het oorspronkelijk amateurisme stond dit niet in de weg aan het feit
dat bepaalde wedstrijdspelen verbonden bleven met geld of ander materieel gewin.
Dit was bijvoorbeeld zo bij wedstrijdspelen in de 18e en 19e eeuw zoals boksen,
kaatsen of de paardensport. In de 18e en 19e eeuw ging het bij prijsspelen voorna-
melijk om niet-geïnstitutionaliseerde individuele wedstrijdspelen die beoefend
werden op lokaal niveau door de arbeidersklasse. Bij deze spelen stond de presta-
tie centraal en werd normaal gesproken gespeeld ter begunstiging van het publiek.
Onder het toegestroomde publiek werd regelmatig een gokje gewaagd. De gentle-
men- ‘amateurs’ speelden daarentegen uit zuiver idealistische overwegingen en
niet om geld. 

Hoewel over het ‘oorspronkelijk amateurisme’ nog veel valt te zeggen, bij-
voorbeeld vanuit een sociologisch, politiek maatschappelijk, filosofisch en histo-
risch perspectief, is voor dit onderzoek met name van belang dat in het recht het
subjectieve belevingscriterium van het oorspronkelijk amateurisme (‘meedoen
omwille van zichzelf’) is omgezet naar een objectieve norm, namelijk door onder-
scheid te maken tussen betaalde en niet-betaalde sport (zie uitvoerig par. 7.3).27

24 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon 2000, p. 112.
25 E.M. Leifer, Making the Majors: The Transformation of Team Sports in America, Cambridge, Massachusetts:

Harvard University Press 1994, p. 19. 
De protestantse beweging trachtte individuele wedstrijdspelen als het boksen en paardrijden aan banden te leg-
gen, teamsporten daarentegen wonnen steeds meer terrein.

26 A. Mechikoff & S.G. Estes, A History and Philosophy of Sport and Physical Education: From Ancient
Civilizations to the Modern World, Boston: WCB/McGraw-Hill, 1998, p. 181: ‘The sentiments of the muscu-
lar Christian gospel- i.e. that physical activity and sports (especially team games like cricket and football) con-
tributed significantly towards the development of moral character, fostered a desirable patriotism, and that such
participation and its ensuing virtues were transferable to other situations and/or to later life (such as from the
schoolboy playing-field to the military battlefield)’.

27 Voor het begrip arbeid is in het recht eveneens aansluiting gezocht bij het objectieve beloningscriterium en niet
bij een subjectief belevingscriterium. H. T. van Staveren, Het voetbalcontract: op de grens van sportregel en
rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981. Over het amateurisme zie o.a. de socioloog M. van Bottenburg, Verborgen
competitie: Over de uiteenlopende populariteit van sporten, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 1994 en de
filosofen J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon, 2000, etc.
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Bepaalde sporten bleven lange tijd elitair van karakter, zoals cricket en polo. Deze
sporten werden vooral opgepakt in de Engelse kolonieën en daar oorspronkelijk
beoefend door de Engelse bestuurders. Andere sporten, zoals voetbal in Engeland
en baseball in de Verenigde Staten, werden snel populair onder ‘working class
men’.28 De verspreiding van de sport onder de arbeidersklasse kan naast de toe-
genomen interesse vooral verklaard worden uit het feit dat deze sporten veelal
door jongeren werden beoefend. Zodra deze sporten door het schoolsysteem wer-
den opgenomen gaf dit een enorme impuls aan de verbreiding van die sporten.29

De heersende sportideologie verwierf hierdoor steeds meer aanhang buiten de
elite-beoefenaren. Aan de andere kant kregen ook de elite-beoefenaren steeds
meer interesse voor de niet-elitaire sporten, zoals blijkt uit het onderstaande citaat: 

‘In 1892, roughly a century after the illegal sport of boxing first appeared in America, William

Lyon Phelps, professor of English at Yale, was reading the newspaper to his blind father, a

Baptist minister. The old outlaw prizefighting was in the news, and Phelps read the headline

‘Corbett Defeats Sullivan,’ then turned the page, assuming the elderly Victorian gentleman

would not be interested. Phelps Senior leaned forward and said to his son, ‘Read it by rounds.’30

Hoewel het spelen om geld zo oud is als het ontstaan van de eerste wedstrijdspe-
len, krijgt de deugdelijke maatschappelijke inkadering, zoals geïnitieerd door de
eliteamateurs van destijds, ook vandaag nog steun.31 Er wordt verondersteld dat
sport een functie heeft als het gaat om het samensmeden van een groep mensen
door het creëren van dezelfde idealen en doelen. In het verlengde ligt de veron-
derstelling dat sport een opvoedkundige waarde heeft, omdat de jeugd zich leert
aan te passen aan regels en in clubverband leert samen te werken. Ook is sportbe-
oefening gezond omdat bij weinig beweging de lichamelijke (en geestelijke) func-
ties achteruit gaan, etc.32 Bovendien wijst Van Staveren erop dat de sport zonder
de aan het ‘amateurisme’ verbonden functies zich niet had kunnen ontwikkelen tot

28 Hoewel het ging om hetzelfde spel, haalde de elite de neus op voor al die anderen die ook aan dezelfde tak van
sport deelnamen. Zo beoordeelde het elite-baseballteam de ‘Knickerbockers’ beoefening van de baseballsport
door arbeiders als ‘coarse and vulgar’.

29 M. van Bottenburg, Verborgen competitie: Over de uiteenlopende populariteit van sporten, Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker 1994, p. 266-267. Enige nuancering is op zijn plaats, vgl. E.M. Leifer, Making the
Majors: The Transformation of Team Sports in America, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,
1994, p. 32. Wat betreft de baseballsport werd enige tijd onderscheid gemaakt tussen de ‘manly’ versus ‘boy-
ish’ game; uiteindelijk smolten deze vormen samen.

30 Elliott J. Gorn, ‘Sports through the nineteenth century’; in S.W. Pope (red.) The New American Sport History:
Recent Appoaches and Perspectives, Illinois: University of Illinois Press, 1997, p. 57.

31 European Commission, Directorate-General X (sport), Commission staff working paper, The development and
prospects for Community action in the field of sport, Brussels, 19 September 1998. 

32 De Raad van Europa neemt bij haar Conventions en recommendations positieve maatschappelijke functies van
sport als uitgangspunt. 
6. ‘Considering that sport is a social and cultural activity based on voluntary choice which encourages contacts
between European countries and citizens, and plays a fundamental realisation of the aim of the Council of
Europe by reinforcing the bonds between peoples and developing awareness of a European cultural identity;
7. Wishing to promote the diverse contributions which sport can make to personal and social development
through creative activities, recreational pursuits and the continiuous search for improving sporting performan-
ce and bearing in mind that physical exercise helps promote both the physical and the mental well being of indi-
viduals.’

48 De instrumentele functie van sport



wat de georganiseerde wedstrijdsport nu is.33 Er bestaat dus een bepaald maat-
schappelijk belang. Behartiging is wenselijk voor de samenleving als geheel. Met
inachtneming van de positief maatschappelijke waarden is de nationale overheid,
waaronder de lokale overheid, in veel gevallen bereid om te investeren in accom-
modaties en, of de club of de school aan de andere kant financieel tegemoet te
komen, door bijvoorbeeld belastingontheffing of subsidiëring.34

3.5 Topsport en de spanning met deugdzame doelen

Topsport is dat deel van de wedstrijdsport waar deelname plaatsvindt aan de hoog-
ste (inter)nationale competities. Op topsportniveau ontstaat een zeker spannings-
veld met de voornoemde deugdzame doelen. De oorzaak van het algemeen span-
ningsveld tussen deugdzame doelen en dit prestatieniveau wordt gevonden in de
publieke belangstelling die sport, en toch vooral topsport, genereert. Diegene die
speelt doet dit weliswaar uit een drang tot spelen als inherent aan het mens-zijn,
maar een ieder die speelt verheugt zich eveneens op aandacht en applaus. Het kind
dat speelt geniet van de goedkeurende blik van zijn ouders, de toneelspeler, de
muzikant en de sporter wensen zich eveneens een groot tevreden publiek.
Topsport wordt beschouwd als het neusje van de zalm van de georganiseerde wed-
strijdsport en is bij uitstek een interessant en ook wel winstgevend schouwspel.35

Is sport juist niet ongezond, leidt sport niet tot het gebruik van doping? Is sport
niet asociaal, werkt sport bijvoorbeeld onderlinge afgunst, haat en nijd niet in de
hand, en hoe zit het met omkoopschandalen, of meer algemeen met fraude of cor-
ruptie?36 Ons bereiken steeds meer berichten over bijvoorbeeld spionage in de
Formule 1, corruptie in het Italiaanse voetbal, omkoopschandalen in het tennis en
voetbal, etc. Deze negatieve kenmerken zijn immers ook verweven met de maat-
schappelijke waarden binnen de samenleving en lijken nauw verbonden met top-
sport als vorm van vermaak en als instrument om economische voordelen te gene-
reren.37 Overheden worden gedwongen op deze maatschappelijke ongewenste bij-
verschijnselen, ter voorkoming van voetbalvandalisme of het gebied van doping-
bestrijding, e.d. actief op te treden. Op nationaal niveau is ten aanzien van, onder

33 H.T. van Staveren, Het voetbalcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981, p.
10 en 15.

34 F.C. Kollen in: Sport en Recht deel 8, ‘Een terugblik op de 20e eeuw en een vooruitblik naar de 21e eeuw: De
positie van sportbonden’, 2000, p. 12.

35 J. Tamboer en J. Steenbergen, Sportfilosofie, Leende: Damon, 2000, p. 97.
36 Negatieve kanten van het ‘winsstreven’ zijn overigens zeker niet alleen voorbehouden aan de sport. Het beeld

van graaiende managers, frauderende bestuurders, onderhandel-marathons, druggebruik, wangedrag en het ver-
onachtzamen van deugdzame zaken van algemeen belang als milieu of gezondheid e.d., komen ook voor aan
de top van het bedrijfsleven of elders in de prestatieve samenleving, denk bijvoorbeeld aan de donkere kanten
van het sterrendom. 

37 Raf Willems, ‘Maak nieuwe spelregels in de dolgedraaide wereld van de sport: traag is mooi’, NRC
Handelsblad, opinie en debat, zaterdag 21 februari, p. 15. ‘Ziedaar de kwalen van de moderne topsport: cor-
ruptie, doping en een oncontroleerbare geldstroom. De moneymakers overtroeven de topsport. Topatleten evo-
lueren tot sprekende poppen van hun sponsors. Ze worden voortdurend bewaakt door bodyguards en tijdens
‘interviews’ luisteren managers via hun mobieltje mee en bepalen vraag en antwoord.’
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meer deze gebieden, herhaaldelijk de vraag gesteld of een sportartikel in de natio-
nale wetgeving wenselijk is om rust en veiligheid als specifieke overheidstaken te
garanderen.38

In Europa wordt gevreesd dat de dominantie van het winststreven ook wel
‘Americanisation’ genoemd, vanuit de Verenigde Staten overwaait naar Europa
met als gevolg dat de sociale en culturele functies aan kracht inboeten en dat dit
bijvoorbeeld het einde inluidt van de op solidariteit gebaseerde verenigingsstruc-
tuur.39 In haar inleiding bij het ‘Helsinki rapport’ schrijft de Europese Commissie: 

‘De sociale functie van sport, die in het teken staat van het algemeen belang, wordt sinds een

aantal jaren ondermijnd door allerlei nieuwe verschijnselen die indruisen tegen de ethiek en de

organisatorische basisbeginselen van de sport: geweld in de sportstadions, toenemend doping-

gebruik en de zucht naar snel financieel gewin ten koste van een meer evenwichtige ontwikke-

ling van de sportsector. Doel van dit verslag is na te gaan hoe de economische dimensie van sport

met de populaire, educatieve, sociale en culturele dimensie ervan in overeenstemming kan wor-

den gebracht.’40 De Europese Commissie stuurt niet aan op een scheiding tussen topsport en

breedtesport, maar stelt daarentegen dat: ‘De sportsector zich aan de nieuwe commerciële struc-

turen moet kunnen aanpassen zonder dat de identiteit en de autonomie van de sport, waarvan de

rol op sociaal, cultureel, gezondheidsbevorderend en educatief vlak een wezenlijk onderdeel

vormt, verloren gaan.’41 Ook in Nederland wordt in de Rapportage Sport 2003 een beeld

geschetst van ‘zowel oprukkende commercie als ontsporting’.42

De Verklaringen, de Europese Grondwet en nu het Verdrag van Lissabon verkla-
ren zich impliciet tot vijand van de ‘topsport’. De term ‘sport’ is in dit instrumen-
tarium namelijk niet ruim genoeg om sport als economische activiteit en gelijktij-
dig als doelvrij spel te kunnen omvatten. De bescherming van de ‘fysieke en
morele integriteit’ van sportlieden lijkt bijvoorbeeld bemoeienis met topsporters
te impliceren. Het zijn immers de topsporters die zich vaak vanaf jonge leeftijd
ongekend moeten inspannen om op hoog niveau te kunnen presteren. 

Historisch gezien kan verondersteld worden dat het prestatiestreven, in termen van
succes, altijd een prominente plaats heeft ingenomen in de Amerikaanse samenle-
ving.43 Meedoen voor ‘the game’s sake’ zoals verweven met het amateuristisch

38 Reactie van Van Staveren, Sportwetgeving op nationaal niveau gewenst? Notitie naar aanleiding van de motie
Rijpstra/Middel, Vrije Universiteit, 5 september 2003, p. 7.

39 European Commission DG X, 10/1361/99, Sport and Employment in Europe, September 1999, p. 63.
40 Verslag van de Commissie aan de Europese Raad. Teneinde de bestaande sportstructuren te vrijwaren en de sport

haar sociale functie in het kader van de Gemeenschap te laten behouden – Verslag van Helsinki over sport-
Brussel, 10.12.1999 COM (1999) 644 definitief. Zie ook Cf S. Weatherill, ‘Resisting the Pressures of
Americanization: the influence of European Community Law on the ‘European Sport Model’, p. 155-181, in S.
Greenfield and G. Osborn (eds), Law and Sport in Contemporary Society London: Frank Cass Publishing 2000.

41 Verslag van de Commissie aan de Europese Raad. Teneinde de bestaande sportstructuren te vrijwaren en de
sport haar sociale functie in het kader van de Gemeenschap te laten behouden –Verslag van Helsinki over sport-
Brussel, 10 december 1999 COM (1999) 644 definitief, p. 6. Vergelijk Van Staveren. H.T. Sportwetgeving op
nationaal niveau gewenst? Notitie naar aanleiding van de motie Rijpstra/Middel, Vrije Universiteit, 5 septem-
ber 2003, p. 7. 

42 Rapportage Sport 2003, Sociaal Cultureel Plan Bureau, Den Haag, 2003, p. 328.
43 M.N. Danielson, Home team: professional sports and the American Metropolis, Princeton, New Jersey:

Princeton University Press, 1997, p. 22.
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ideaal, werd in de Amerikaanse sportbeleving geïnterpreteerd als ‘meedoen om te
winnen’. De oorzaak hiervan ligt onder meer in het feit dat de sport in de
Verenigde Staten, mede door de grote afstand tot Europa, zich relatief autonoom
kon ontwikkelen en de standenmaatschappij in de Verenigde Staten minder
geprononceerd aanwezig was. Bovendien heeft in de Verenigde Staten de profes-
sionele sport zich goeddeels los van de amateursport ontwikkeld en is het com-
mercialisatieproces, zoals ontstaan in de baseballsport, eerder op gang gekomen
dan in Europa.44 Het naar de hand zetten van de sportregels werd in Amerika eer-
der beschouwd als teken van intelligentie dan van ‘unsportsmanship’, zoals het
geval was in Engeland. Of zoals een manager duidelijk maakte aan zijn pupillen: 

‘Boys, you have heard the rules read. Now the question is: What can we do to beat them.’45 Zelfs

‘tripping, hacking and pushing opponents’ was geoorloofd om de wedstrijd te winnen. Dit

gedrag was aan het eind van de 19e eeuw in Engeland absoluut verboden. Zo reageerde een

Britse Gentleman in 1891 op het invoeren van de strafschop in het voetbal met gepaste verba-

zing en sprak: ‘It is a standing insult to sportsmen to have to play under a rule which assumes

that players tend to trip, hack and push their opponents and to behave like cads of the most

unscrupulous kind. I say that the lines marking the penalty area are a disgrace to the playing field

of a public school.’46

Hoewel het winststreven de Amerikaanse sportbeleving doordrenkt, kent ook
de Verenigde Staten een spanningsveld tussen het winststreven en meer deugdza-
me doelen. Verondersteld wordt namelijk dat het Britse concept van ‘amateuris-
me’ zonder aanpassingen is overgenomen door de sporten die verbonden zijn met
het schoolsysteem, ‘collegesporten’, in de Verenigde Staten.47 Zo ontstond een
vergelijkbare deugdelijke maatschappelijke inkadering, waarbij onder druk van de
publieke belangstelling eveneens spanning is ontstaan met vooral de vermeende
educatieve waarde van sport. 

3.6 Het normatief karakter van deugdzame sport

Door de eenzijdige aandacht van de communautaire overheid voor de hiervoor
genoemde positief maatschappelijke functies van sport, wordt sport gepropageerd
als doelvrij spel. De niet-economische sportactiviteit, waarbij sport zich aan ons
toont als doelvrij spel is te herleiden naar de breedte- of recreatiesport. Daarmee

44 ‘…for American coaches and players continually sought to use the rules to win the game rather than to pena-
lize ungentlemanly conduct, as the case was in Victorian England.’Mechikoff & Estes, 1998, p. 195. Dit ver-
schil kan, onder andere, verklaard worden uit het gegeven dat de standenmaatschappij in Engeland veel stevi-
ger was verankerd in de maatschappij dan in het ‘koloniale’ Amerika.

45 S.W. Pope (red.), The New American Sport History: Recent Appoaches and Perspectives, Illinois: University of
Illinois Press, 1997, p. 91.

46 S.W. Pope (red.), The New American Sport History: Recent Appoaches and Perspectives, Illinois: University of
Illinois Press, 1997, p. 90.

47 Kenneth L. Shropshire, ‘The Erosion of the NCAA Amateurism Model’, Antitrust, Spring 2000, Vol. 14 no. 2,
p. 48.
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krijgt sport als een vorm van spel een normatief karakter, waarbij (impliciet) een
onderscheid wordt gemaakt tussen ‘goede’ en ‘slechte’ sport. ‘Goede’ sport, is
sport waarin het doelvrije spel herkenbaar is, ‘slechte’ sport is in dit opzicht ver
verwijderd van het fenomeen spel en een economische activiteit. Hoewel uitslui-
tend in de Verklaring bij het Verdrag van Amsterdam expliciet wordt verwezen
naar de amateursport, zonder overigens het begrip te definiëren, lijken ook de
Verklaringen als het artikel in de Europese Grondwet en het Verdrag van Lissabon
niet verstoken van onvervalst idealisme door te verwijzen naar de amateuristische
inkadering van het verschijnsel sport van weleer. 

Deze invalshoek veroorzaakt een tweeslachtige houding tot sport als ver-
schijnsel. Topsport en breedtesport zijn altijd met elkaar verbonden. Niet alleen
omdat het steeds om hetzelfde spel gaat en beide begrippen dezelfde basisken-
merken van sport delen, maar ook omdat uit de breedte een kleine selecte groep
topsporters ontstaat. Het benadrukken van ‘goede sport’ als normatief begrip kan
dus nooit voorkomen dat topsport en topsporters ontstaan. Door het stimuleren
van de breedtesport is het aannemelijk dat een groter aantal actieve sportbeoefe-
naren ontstaan en dat dit leidt tot een groter aantal topsporters.48 Topsport maakt
immers nog altijd dwingend deel uit van het verschijnsel sport. 

Deze eenzijdige benadering ontkent dat de topsport onlosmakelijk verbonden
is met de samenleving en daarin ook een belangrijke functie vervult. Topsport is
immers een belangrijke, misschien wel belangrijkste, vorm van massacommuni-
catie en massaparticipatie. 

‘Over sport kan men urenlang hartstochtelijk irrationeel praten, men kan zijn ‘goeden of slech-

ten’ kiezen. Men vindt er geliefde en verguisde helden, sterke of zeer sterke verhalen om heel de

‘dode periode’ tussen de maandag na de match tot de zaterdag voor de match mee te vullen. In

die zin hebben onze moderne sporthelden duidelijk de rol van de vroegere heiligen overgeno-

men. De spektakelsport vervult dus ook de functie van een overkoepelend mythologisch denk-

kader, dat de ogenschijnlijke clubtegenstellingen overstijgt en de maatschappij integreert op een

hoger ideologisch vlak.’49

Bovendien kan massale beleving van de successen in de sport een stimulans vor-
men voor jongeren om lid te worden van een sportvereniging.50

Overigens hebben ook het bevestigen van gemeenschappelijke waarden en het
gevoel van saamhorigheid een keerzijde namelijk als de bevestiging van gemeen-
schappelijke waarden doorslaat naar nationalisme.51 Niet zelden was de sport een

48 Vrij naar Rapportage Sport 2003, Sociaal Cultureel Plan Bureau, Den Haag, 2003, p. 306.
49 Roland Renson, Geschiedenis van de sport in de oudheid, uitgeverij acco: Leuven,1980, p. 192.
50 Zie in deze zin Erik Oudshoorn, Nederland is weer een prominente voetbalnatie, NRC Handelsblad, maandag

28 juni, 2004, p. 16.
51 George Orwell geeft uiting aan dit nationalisme in zijn in 1945 verschenen werk ‘the Sporting Spirit’: First

published: Tribune. GB, London. December 1945. ‘Then, chiefly in England and the United States, games were
built up into heavily financed activity, capable of attracting vast crowds and rousing savage passions, and the
infection spread from country to country… there cannot be much doubt that the whole thing is bound up with
the rise of nationalism- that is with the lunatic modern habit of identifying oneself with large power units and
seeing everything in terms of competitive prestige’.
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strijdtoneel van politieke of sociaal maatschappelijke conflicten zoals rassendis-
criminatie, de koude oorlog, het Israëlisch-Arabisch conflict, etc. Vooral interna-
tionale evenementen vormen gelegenheden voor politieke manifestaties, denk
alleen maar aan de Olympische Spelen van 1936 waar de zwarte atleet Jesse
Owens vier gouden medailles won, of aan de in 1972 gegijzelde Israëlische sport-
ploeg of de uitsluiting van landen als Zuid-Afrika van de Olympische Spelen in
1972 omdat zij een apartheidspolitiek voerden of de discussie rond de Spelen in
2008 in China vanwege de mensenrechtensituatie. 

3.7 Samenvatting

Er bestaat een algemeen ‘sportbelang’ als zelfstandig niet-economisch doel. Dit
sportbelang ligt verscholen in de eigen en onderscheidende identiteit van het
begrip sport en dus in de gezamenlijkheid van de basisbeginselen van het feno-
meen. Door de grote verscheidenheid van het fenomeen en het verschil in bele-
ving is geen publiek belang in de vorm van de deugdzame functies van sport
(gezondheid, cultuur, solidariteit) af te leiden, dat zich aan een ieder op dezelfde
wijze presenteert, op alle spelniveaus waarneembaar is en zich door iedereen altijd
doet gevoelen. De ontwikkeling van sport resulteert in een bovenlaag van top-
sporters. De maatschappelijke functies van sport en de daarop geënte
Europeesrechtelijke inkadering doen echter eerder een beroep op de recreatieve
sportbeoefening dan op topsport, als entertainment. Hierin ligt de oorsprong van
een ambivalente houding ten opzichte van het begrip sport. 
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Samenvattende analyse deel 1

Intrinsieke benadering van sport: benadering van sport vanuit de basisbeginselen
Sportregelingen als ‘harde kern’ van de organisatie rusten enerzijds op comple-
mentaire drijfveren in de sport als de rivaliteitsgedachte, vooraf aanvaarde spelre-
gels, de krachtmeting onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden en de wens
een ultieme winnaar aan te wijzen en anderzijds op organisatieregelingen die in
gezamenlijkheid de samenwerkingsgedachte en loyaliteit van de deelnemers aan
het verband vorm geven. Er bestaat een algemeen ‘sportbelang’ als zelfstandig
niet-economisch doel, verstopt in de eigenheid van sport. De eigenheid wordt
bepaald door de basisbeginselen van sport.

De regels die het spel definiëren vormen het hart van het wedstrijdspel waar-
uit de sport is ontstaan. Zonder deze definiërende regels bestaan sporten als hoc-
key, turnen, zwemmen, voetbal, cricket, baseball, judo, etc. niet en kunnen ook de
speleigen doelen niet gerealiseerd worden. Naast definiërende regels, die legiti-
matie vinden in de aanvaardbaarheid van het wedstrijdspel, bestaan er regelingen
die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van (grensoverschrijdende) compe-
tities, kampioenschappen en records zoals eigen aan de georganiseerde wed-
strijdsport en eveneens aarden in het samenspel van basiskenmerken en het onder-
scheidend vermogen van sport. Hierin ligt ook het voornaamste doel en de voor-
naamste legitimatie van de sportorganisatiestructuur. Voor de organisatie van com-
petities schept de bond een uniform regelwerk dat de eenheid van het spel, de
gelijkheid van kansen, het aanwijzen van de winnaar, de nationale rivaliteitsge-
dachte, garandeert. Het regelwerk functioneert ter ondersteuning van de basisbe-
ginselen van sport. 

Is sport maatschappelijk aanvaardbaar, dan is het waarschijnlijk dat er tot op
zekere hoogte immuniteiten bestaan voor regelingen of praktijken binnen de
sportorganisatiestructuur. De erkenning van een bepaald samenwerkingsverband
impliceert immers een zekere immuniteit voor regelingen en gedragingen die
noodzakelijk zijn voor het bestaan en goed functioneren van het samenwerkings-
verband. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de op regionaliteit geënte
sport en sportorganisatiestructuur, het samenspel van basiskenmerken en bepaal-
de organisatieregelingen niet altijd automatisch wijken voor het proces van mark-
tintegratie via toepassing van de verbodsbepalingen in het EG-Verdrag. Een juri-
dische grondslag voor deze veronderstelling ontbreekt vooralsnog. Het onderzoek
naar een juridische grondslag volgt in de volgende delen. 

Extrinsieke benadering van sport: benadering van sport vanuit de maatschappe-
lijke functies 
Sport is niet alleen een bijzonder verschijnsel vanwege haar eigenheid maar
bestaat binnen een bepaalde politieke en sociale context. Door de grote verschei-
denheid van het fenomeen en het verschil in beleving zijn de positief maatschap-
pelijke functies moeilijk af te bakenen omdat de functies zich niet op alle spelni-
veaus presenteren en zich niet door iedereen op dezelfde wijze doen gevoelen. 
De maatschappelijke aanvaardbaarheid van het fenomeen op Europees niveau is
geprojecteerd in de Verklaringen, de Europese Grondwet en uiteindelijk in het
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Verdrag van Lissabon waarin de sport wordt genoemd en geroemd als maatschap-
pelijk nuttige activiteit. De vraag is relevant hoe deze functies zich verhouden tot
de voornamelijk economische doelstellingen van het EG-Verdrag. De moeilijk-
heid ligt daarbij steeds in het gegeven dat de sport vanuit de basisbeginselen geen
economische activiteit is, maar wel vanuit een instrumentele optiek een economi-
sche activiteit kan zijn, dit terwijl het toch steeds gaat om dezelfde activiteit.
Juridische instrumenten, thans onder andere het EG-Verdrag en de Verklaring bij
het Verdrag van Nice en in de toekomst wellicht het Verdrag van Lissabon ver-
sluieren, door de eenzijdige benadering van het verschijnsel via de deugdzame
functies, als het ware de schijnbaar ‘dwingende’ ontwikkeling van sport naar
publieksport als middel om economische voordelen te genereren. Deze ontwikke-
ling staat centraal in het volgende deel. 
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DEEL 2 

Aspecten van competentieafbakening op het gebied van sport





Inleiding deel 2 

Dit deel legt de spanningsvelden tussen aan de ene kant de sporteigen kenmerken,
de positief maatschappelijke functies en aan de andere kant het Gemeen-
schapsrecht verder bloot. Welke rol spelen het onderscheidend vermogen van
sport, de positief maatschappelijke functies van sport bij de generieke toepassing
van het Gemeenschapsrecht? Het vorig deel toont namelijk dat sport meer is dan
een economische activiteit. Sport kent eigen spelregels, een eigen onderscheidend
karakter en is ingebed in bepaalde positief maatschappelijke functies. 

Het onderzoek in dit deel richt zich in de eerste plaats op communautaire compe-
tentieafbakeningsaspecten op het gebied van de sport. In dit deel staan de sport,
de sporter, de sportorganisatie centraal bij de afbakening van de werkingssfeer of
het toepassingsbereik van het communautaire recht. Zo gaat het bijvoorbeeld om
de vraag of de sportorganisatie autonoom kan functioneren omdat de Europese
Gemeenschap zich terughoudend opstelt ten opzichte van private samenwerkings-
verbanden? Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan de vraag of sport
in de luwte van het Gemeenschapsrecht kan blijven omdat de sport maatschappe-
lijk nuttig is, een eigen ‘regionale verscheidenheid’ kent, en om die reden over-
eenkomsten vertoont met cultuur (art. 151 EG-Verdrag)? 

Het EG-Verdrag richt zich op de grensoverschrijdende economische sportactivi-
teit. Wanneer is sprake van ‘interstatelijkheid’ en wanneer van een economische
activiteit? Wanneer nemen de sport, de sportorganisatie, de sporter een zodanig
aparte plaats in dat zij aan de werkingssfeer van het communautaire recht kunnen
ontsnappen? Het Hof van Justitie EG heeft het begrip economische activiteit vast-
gepind en ingevuld aan de hand van het vrij verkeer van personen en diensten. De
vrij-verkeerbepalingen worden behandeld in zover de toepassing van deze ver-
dragsartikelen op de sport, mogelijk sporen nalaat in het grensgebied tussen sport-
regel en mededingingsregel. 





4 Bevoegdheid van de Gemeenschap op het
gebied van sport

‘The most important thing in the Olympic Games is not winning but taking part; the

essential thing in life is not conquering but fighting well.’

Pierre de Coubertin, grondlegger van de moderne Olympische Spelen

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag wanneer sprake is van een communautaire
bevoegdheid op het gebied van sport en beschouwt de positieve en negatieve inte-
gratieroute. Vervolgens gaat het hoofdstuk in op de vraag of het Gemeenschaps-
recht zich ook richt tot andere dan publieke autoriteiten zoals het sportsamenwer-
kingsverband. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het onderzoek naar de vraag of
sport overeenkomsten vertoont met cultuur, een gebied waarop de Gemeenschap
beperkte bevoegdheden heeft. 

4.2 Communautaire bevoegdheid 

4.2.1 Subsidiariteitsbeginsel

Het subsidiariteitsbeginsel komt die Lidstaten tegemoet die, vooral gedurende de
totstandkoming van het Verdrag van Maastricht tot aan de totstandkoming van het
Verdrag van Lissabon vreesden (en vrezen) dat de Europese Gemeenschap koerst
naar een vergaande centralisatie, ofwel federalisatie van haar macht.1 Immers het
voortschrijdend proces van integratie knabbelt aan de nationale competenties van
de Lidstaten. Enerzijds kan het subsidiariteitsbeginsel gezien worden als een
bepaling ter bescherming van de nationale soevereiniteit en anderzijds als bepa-
ling ter afbakening van het uitoefenen van Gemeenschappelijke competenties. 

In art. 5 EG-Verdrag is bepaald dat de Gemeenschap handelt binnen de grenzen
van de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden en toegewezen doelstellin-
gen. Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen, treedt de
Gemeenschap, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel, slechts op
indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoen-
de door de Lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en daarom vanwege de
omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap

1 P. Craig, Gráinne de Burca, EU law, text, cases, and materials third edition, New York: Oxford University Press,
2003, p. 132
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kunnen worden verwezenlijkt. Het optreden van de Gemeenschap gaat niet verder
dan nodig is om de doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken.2

De eerste zin van art. 5 EG-Verdrag bepaalt dat de Gemeenschap alleen haar
bevoegdheden krachtens een algemene of specifieke bepaling in het EG-Verdrag
kan uitoefenen en binnen het kader van de doelstellingen van het Verdrag. Het EG-
Verdrag gaat uit van ‘compétence d’attribution’. Indien er op Gemeenschaps-
niveau geen specifieke bevoegdheid bestaat om op een bepaald terrein te hande-
len, zijn de Lidstaten bevoegd. In gevolge art. 5 EG-Verdrag treedt de Europese
Gemeenschap in geval van niet-exclusieve bevoegdheden op in overeenstemming
met het subsidiariteitsbeginsel. Het EG-Verdrag omschrijft niet wat onder het
begrip ‘niet-exclusieve communautaire bevoegdheden’, tweede zin van art. 5 EG-
Verdrag, begrepen moet worden. 

De essentie van het subsidiariteitsbeginsel blijft ook bij het Verdrag van
Lissabon overeind. Krachtens het subsidiariteitsbeginsel art. 5 lid 3 Verdrag van
Lissabon treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegd-
heid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen
optreden niet voldoende door de Lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau
kunnen worden verwezenlijkt en daarom vanwege de omvang of de gevolgen van
het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt. De instellin-
gen van de Unie passen het subsidiariteitsbeginsel toe in overeenstemming met het
protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenre-
digheid. De nationale parlementen zien er volgens de in dat protocol vastgelegde
procedure op toe dat het beginsel wordt geëerbiedigd. Krachtens het evenredig-

2 Momenteel rust de Europese Unie echter nog op een Unieverdrag dat krachtens artikel 1 Verdrag betreffende
de Europese Unie is gegrond op de Europese Gemeenschappen die ieder wederom zijn gegrond op een Verdrag.
Het recht dat uit deze Verdragen voortvloeit wordt wel het Communautaire recht of het Gemeenschapsrecht
genoemd. Strikt genomen bestaat het Gemeenschapsrecht uit het Verdrag tot oprichting van de drie Europese
Gemeenschappen:
Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (EGKS);
Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-Verdrag);
Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie (Euratom).
Bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ook wel Verdrag van Maastricht genoemd, in 1993 zijn de drie
Europese Gemeenschappen ondergebracht onder de overkoepelende naam Europese Unie. De naam van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-Verdrag), dat op 25 maart 1957
werd ondertekend in Rome en op 1 januari 1958 in werking trad daarom ook wel het Verdrag van Rome
genoemd, werd bij het Unieverdrag in 1993 gewijzigd in ‘Europese Gemeenschap’. Dit EG-verdrag dat tegen-
woordig een onderdeel vormt van het Verdrag van Maastricht, staat centraal in dit werk. Bij het Verdrag
betreffende de Europese Unie zijn, naast de voornamelijk economische integratie, twee nieuwe vormen van
samenwerking geintroduceerd. De Lidstaten zijn bijvoorbeeld gaan samenwerken op het gebied van het bui-
tenlands en veiligheidsbeleid (tweede pijler) en op het gebied van binnenlandse zaken en justitie (derde pijler).
Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (EGKS) en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie (Euratom), blijven in dit werk buiten beschou-
wing. Evenmin wordt in dit werk aandacht besteed aan de twee pijlers betreffende de samenwerking op het
gebied van het buitenlands- en veiligheidsbeleid en op het gebied van binnenlandse zaken en justitie. In tegen-
stelling tot de Verenigde Staten, als federatie, behoren laatstgenoemde gebieden binnen de Unie niet tot de
exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap. De bovenvermelde oprichtingsverdragen zijn later nog herhaal-
delijk gewijzigd. Van belang voor dit werk is daarbij met name de wijzigingen die zijn aangebracht bij het
Verdrag van Amsterdam dat in 1997 werd ondertekend en op 1 mei 1999 in werking trad. Dit Verdrag heeft
zowel het EU Verdrag als het EG-Verdrag gewijzigd. De bovengenoemde Verdragen ondergaan nieuwe wijzi-
gingen na het inwerking treden van de Europese Grondwet. 
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heidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet ver-
der dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. 

4.2.2 Positieve integratie

Op het gebied van de sport zijn aan de Europese Instellingen geen bevoegdheden
geattribueerd om de nationale wetgeving dienaangaande te harmoniseren. Hoewel
in het EG-Verdrag een aantal paragrafen is opgenomen waarin aan de
Gemeenschap een bevoegdheid wordt gegeven om ten aanzien van bepaalde niet-
economische belangen beleid vast te stellen, is dit dus niet het geval voor de sport.
Uit titel 19 betreffende het milieu (art. 174 tot en met 176) EG-Verdrag blijkt dat
de Gemeenschap vergaande bevoegdheden toekomt en zelfs binnen dit kader ver-
ordeningen, richtlijnen en andere rechtshandelingen kan vaststellen. De eisen
betreffende milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving
en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap. Op het gebied
van cultuur art. 151 EG-Verdrag zijn de bevoegdheden minder ingrijpend omdat
het optreden van de Gemeenschap er slechts op gericht is om de samenwerking
tussen de Lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten op een aantal
gebieden te ondersteunen en aan te vullen. 

Hoewel de Europese Gemeenschap geen bevoegdheden heeft als het gaat om
regulering en harmoniëring op het gebied van sport, zijn wel richtlijnen tot stand
gekomen die de sportsector aangaan. Een belangrijk voorbeeld hier inzake is de
Richtlijn televisie zonder grenzen.3 In 1996 legde het Europese Parlement de wens
neer om bepaalde sportevenementen vrij toegankelijk te houden voor het publiek.
De vrees bestond dat belangrijke evenementen zouden verdwijnen achter een
decoder en alleen nog na betaling te zien zouden zijn. In dezelfde resolutie stelt
het Europees Parlement dat belangrijke evenementen open moeten zijn voor pri-
vate stations, in het kader van pluralisme, technische efficiency, etc.4 De televisie
zonder grenzen richtlijn richt zich op het vrij verkeer van diensten in relatie tot
televisie-uitzendingen, om zo de ontwikkeling van een Europese markt op het
gebied van uitzendingen en aanverwante diensten zoals televisiereclame en de
productie van audiovisuele programma’s te stimuleren.5 Deze richtlijn legt onder
meer vast dat het uitzenden van gebeurtenissen met een speciaal belang voor de
samenleving op een vrij kanaal dient te geschieden. Onder vrij kanaal wordt dan
begrepen een kanaal waarvoor de kijker bovenop het ‘normale’ kijk- en luistergeld
niet extra hoeft te betalen. De Lidstaten van de EU hebben de bevoegdheid om een
lijst samen te stellen van gebeurtenissen met een speciaal belang. Gedacht kan
worden aan de Olympische Spelen of de Wereldkampioenschappen voetbal. Op
basis van wederzijdse erkenning moeten de lijsten gerespecteerd worden. 

3 Richtlijn nr. 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 (PbEG 1989, L 298) zoals laatselijk gewijzigd bij
richtlijn nr. 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 1997 (PbEG 1997, L 202).

4 Pb C 166, 10-6-1996, p. 109.
5 Richtlijn nr. 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 (PbEG 1989, L 298) zoals laatselijk gewijzigd bij

richtlijn nr. 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 1997 (PbEG 1997, L 202).
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4.2.3 Rechtskracht Verklaringen

Onder het EG-Verdrag is de Europese Gemeenschap zoals blijkt uit de
Verklaringen (pa. 3.2.1 en 3.2.2 en bijlage 3) wel actief op sportgebied maar de
Gemeenschap komt geen specifieke bevoegdheid toe. De Verklaringen zoals bij
het Verdrag van Nice, vormen een in beginsel niet-bindend instrument. Toch heb-
ben dergelijke instrumenten een bepaalde rechtskracht. Verklaringen vormen
naast bijvoorbeeld richtsnoeren, policy statements, adviezen, e.d. een daad van
‘soft law’.6 ‘Soft law’ bestaat uit juridisch niet-bindende instrumenten (in de bete-
kenis van niet-afdwingbaar en niet-sanctioneerbaar) maar tracht, zo ook in het
geval van sport, desondanks effect te sorteren op de gedragingen van bijvoorbeeld
Lidstaten, sportorganisaties, clubs en individuen. Ondanks het niet-bindende
karakter brengt soft law wel rechtsgevolgen teweeg omdat de Lidstaten en de
Europese instellingen zich ernaar gaan richten. Immers uit de aard en inhoud van
de verklaringen kan worden afgeleid dat de opstellers uitgaan van de verwachting
dat gevolg wordt gegeven aan de Verklaringen.7 Een Verklaring is dus niet van-
zelfsprekend onverbindend naar aard en inhoud. Zo kan een niet-bindend instru-
ment zich ontwikkelen tot gewoonterecht en, door de inhoud van dergelijke ins-
trumenten te incorporeren in bijvoorbeeld rechtspraak, zich verder ontwikkelen
tot ‘hard law’. 

Het Hof van Justitie EG en het Gerecht van eerste aanleg, evenals de Europese
Commissie (DG concurrentie), zijn ten aanzien van de Verklaringen betreffende
sport bepalend geweest voor de omzetting van ‘soft law’ naar meer ‘hard law’. De
rechtspraak integreert immers de bovengenoemde Verklaring(en) door ten minste
één overweging op te nemen en te verwijzen naar de Verklaring bij het Verdrag van
Amsterdam of Nice waarin wordt gewezen op het belang van de maatschappelij-
ke functie(s) van sport.8 Er ontstaat dan al snel het beeld dat ‘soft law’ op het
gebied van sport, de grenzen van art. 5 lid 1 EG-Verdrag opzoekt.9 Dit betekent
echter niet dat aan de Gemeenschap de bevoegdheid toekomt om ten aanzien van
de sport, verordeningen, richtlijnen en andere rechtshandelingen vast te stellen.
Het gaat er meer om dat bijvoorbeeld in de rechtspraak rekening wordt gehouden
met de maatschappelijke functies van sport. 

6 Zie over het onderwerp ‘soft law’ Borchardt, G.M. en Wellens, K.C, ‘Soft Law in het Gemeenschapsrecht’,
S.E.W., 1987, p. 663-727.

7 Vergelijk HvJ EG 24 maart 1993, Zaak C-313/90 CIRFS/Commissie, Jur. 1993 p. I-1125 en HvJ EG 15 okto-
ber 1996, Zaak C-311/94 IJsselvliet Jur. 1996 p. I-05023

8 Bijvoorbeeld overweging 38 in GvEA 30 september 2004, T313/02, Meca-Medina, Jur. 2004, p. II 3291. ‘Deze
rechtspraak vindt bovendien steun in verklaring nr. 29 betreffende sport, die als bijlage aan de Slotakte van de
conferentie tot vaststelling van het Verdrag van Amsterdam is gehecht. Deze verklaring benadrukt de grote
maatschappelijke betekenis van sport en nodigt inzonderheid de instellingen van de Europese Unie uit om heel
speciaal rekening te houden met de bijzonderheden van amateursport. Met name strookt deze verklaring met
voornoemde rechtspraak voorzover zij betrekking heeft op situaties waarin sportbeoefening een economische
activiteit is (HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 42).

9 Vergelijk S. Weatherill, ‘Sport as Culture in European Community Law’, Ch. 4 in R. Craufurd Smith (ed),
Culture in European Union Law (Oxford University Press, 2004). Cf. R. Parrish, ‘Reconciling Conflicting
Approaches to Sport in the European Union’, p. 21-42, in A. Caiger and S. Gardiner (eds), Professional Sport
in the EU: Regulation and Re-Regulation (TMC Asser Press, 2000). Over sportbeleid binnen de Europese Unie
zie R. Parish, Sports Law and Policy in the European Union, European Policy Research Unit Series,
Manchester University Press, 2003. 
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Thans, bij gebrek aan een communautaire bevoegdheid, committeert de Europese
Unie zich dus als het ware aan de positief maatschappelijke functies van sport
maar lijkt zelf nog steeds geen eindverantwoordelijkheid te willen dragen.10 De
eindverantwoordelijkheid ligt wat betreft de sociaal maatschappelijke invalshoek
dus voornamelijk bij de Lidstaten. De Lidstaten laten op hun beurt veelal spor-
taangelegenheden over aan de sportorganisaties.11 Tot de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon is het noodzakelijk ter subsidiëring en ontwikkeling van
bepaald sportbeleid aansluiting te vinden bij bestaande Unie-competenties.
Immers, de bevoegdheid is af te leiden uit de verdragsart.en en de doelstellingen
die ten grondslag liggen aan het EG-Verdrag. Zo is de Unie thans actief op het
gebied van dopingbestrijding via de bevoegdheid op het gebied van gezondheid
(art. 129 EG-Verdrag). 

4.2.4 Verdrag van Lissabon 

Met het Verdrag van Lissabon wordt via art. 165, art. 149 EG-Verdrag gewijzigd
waarbij in lid 1 wordt toegevoegd: 

‘De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, rekening houdend

met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk berustende structuren en haar sociale

en educatieve functie.’

Verder wordt in lid 2 toegevoegd: 

‘de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de openheid van

sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke sportorganisaties te bevorde-

ren, en door de fysieke en morele integriteit van sportlieden, voornamelijk jonge sporters, te

beschermen.’

Na de inwerkingtreding van een Hervormingsverdrag waarbij de thans vigerende
tekst in het Verdrag van Lissabon voor sport overeind blijft, zal in tegenstelling tot
het EG-Verdrag, een beperkte communautaire bevoegdheid ten aanzien van de
maatschappelijke functies van sport bestaan, bijvoorbeeld ter subsidiëring van
bepaalde projecten in relatie tot de deugdzame waarden van sport. Toch moet het
communautair ingrijpen, bijvoorbeeld als het gaat om wetgevend optreden en het
vaststellen van juridisch bindende handelingen, ook dan afgeleid worden van
andere aan de communautaire overheid toegedeelde bevoegdheden en benaderd
moeten worden vanuit de doelstellingen die ten grondslag liggen aan een eventu-
eel Hervormingsverdrag. 

10 Vergelijk het WRR rapport ‘Het borgen van publiek belang’, nr. 56, SDU: 2000. 
11 Door de dominantie van negatieve integratie wordt de sport vooral beïnvloed door Europese normen (veelal

ingeroepen door particulieren) die de Gemeenschappelijke markt tot stand moeten brengen en moeten waar-
borgen. Uit het voorgaande volgt evenwel dat de Europese Unie ook een maatschappelijk-sociaal belang heeft
in sport in relatie tot de vermeende deugdzame functies van sport. Zie onder meer Klaus Vieweg, The legal
autonomy of sport organisations and the restrictions of European law, in: Professional sport in the EU:
Regulation and Re-regulation, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2000, p. 89. 
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De Europese Unie maakt in het Verdrag van Lissabon in art. 2 namelijk een onder-
scheid tussen exclusieve bevoegdheden, gedeelde bevoegdheden, complementaire
bevoegdheden en de bevoegdheid om het optreden van de Lidstaten te ondersteu-
nen, te coördineren of aan te vullen. De Unie kan slechts in relatie tot de functies
van sport en onder gestelde voorwaarden, het optreden van de Lidstaten steunen,
coördineren of aanvullen. Hiermee vertoont dit concept-sportartikel wat betreft de
schaarse bevoegdheden grote overeenkomsten met andere terreinen, zoals cultuur,
art. 151 EG-Verdrag.12

4.2.5 Gemeenschapsbevoegdheid voor sport via negatieve integratie-
route

Terwijl de verantwoordelijkheden voor wat betreft de sociaal maatschappelijke
invalshoek van sport voornamelijk bij de Lidstaten en de sportorganisaties liggen,
zijn de bevoegdheden van de communautaire overheid ruim als het gaat om de
belangrijkste doelstellingen van de EG die uitvloeien in belangrijke kernbepalin-
gen in het EG-Verdrag. Vanwege de economische dimensie van sport en de
bevoegdheden van de Europese Instellingen met name op het gebied van de mede-
dinging (Titel VI, Hoofdstuk 1 EG-Verdrag) en het vrij verkeer van personen art.
39 EG-Verdrag, vrij verkeer van vestiging art. 43 EG-Verdrag, vrij verkeer van
diensten art. 49 en vrij verkeer van kapitaal art. 56 EG-Verdrag, kan de Europese
Gemeenschap grip houden op de sportorganisatie en de ontwikkeling van sport.13

Economische integratie is een van de belangrijkste pijlers van Europa. Daarbij
vormt open concurrentie, of mededinging op haar beurt een van de belangrijkste
pijlers onder de Europese interne markt. Uit art. 5 EG-Verdrag (ex art. 3 Europese
Grondwet) volgt dat ruime bevoegdheden zijn toegekend aan de communautaire
overheid als het gaat om de vrij-verkeerbepalingen of de mededingingsregels, die
gericht zijn op respectievelijk de totstandkoming van de interne markt en het
waarborgen van een voldoende mate van concurrentie op de markt. Dergelijke
bepalingen zijn dus zowel nodig om de versmelting van nationale markten te
bewerkstelligen als om de interne markt te waarborgen.14

De doelstellingen van het EG-Verdrag vormen de grondslag, het wezenskarakter
en het referentiekader van de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap en
dienen als stimulans voor de steeds nauwer wordende betrekkingen tussen de
Lidstaten. Eén van die doelstellingen van het EG-Verdrag is in algemene termen
het tot stand brengen en in stand houden van één gemeenschappelijke markt. Een
markt waarin goederen, diensten, arbeid en kapitaal binnen de Gemeenschap vrij

12 Craig, Gráinne de B?rca, EU law, text, cases, and materials third edition, New York: Oxford University Press,
2003, p. 122. 

13 Vgl. Schriftelijke vraag E-0512/02 van Theresa Zabell (PPE-DE), 12 April 2002. Schriftelijke vraag van 28
februari 2002; Publicatieblad C 172 E, 18-7-2002, p. 206.

14 P. Craig, Gráinne de Burca, EU law, text, cases, and materials third edition, New York: Oxford University Press,
2003, p. 133. ‘It is argued that there is a ‘block’ of exclusive powers which are joined by the thread of the intern-
al market, including: free movement of goods, persons and capital; the Common Commercial Policy; compe-
tition (…).’
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kunnen bewegen. Een tweede doelstelling is een voortschrijdende coördinatie van
de economieën van de Lidstaten.15 Artikel 3 geeft de activiteiten van de Gemeen-
schap weer die moeten leiden tot de vervulling van de doelstellingen en daaruit
blijkt dat de activiteiten toch voornamelijk een economisch karakter hebben, zoals
de instelling en werking van de interne markt. Het hart van negatieve integratie is
de Gemeenschappelijke markt.16 De negatieve integratieroute richt zich dus op
marktintegratie en komt vooral tot uitdrukking in algemene en dwingende nor-
men, zoals de vrij-verkeerbepalingen en het mededingingsrecht. De interne markt
omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrij verkeer van personen,
diensten, goederen en kapitaal is gewaarborgd.17In de Europese Grondwet wordt
in art. I-3 onder 2 vermeld dat de Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
biedt, zonder binnengrenzen en een interne markt waarin de mededinging onver-
valst is. De Unie zet in op een duurzame ontwikkeling van Europa en spreekt van
economische groei, stabiliteit en een sociale markteconomie met een groot con-
currentievermogen. Eén van de hoofdpunten van de EU zou dan ook na inwer-
kingtreding van de Europese Grondwet het stimuleren van vrije marktwerking zijn
gebleven.18

4.3 De sportorganisatie en het directe effect van het Gemeen-
schapsrecht

De Duitse overheid stelde zich in het Bosman-arrest destijds op het standpunt dat
de communautaire overheid zich terughoudend dient op te stellen, niet alleen in
de relatie communautaire overheid – Lidstaat, maar ook in de relatie communau-
taire overheid – sportsamenwerkingsverband.19 Uit de zaak Walrave bleek echter
al dat de verdragsbepalingen betreffende het verbod van discriminatie naar natio-
naliteit thans art. 12 EG-Verdrag en het vrij verkeer van werknemers thans art. 39
EG-Verdrag, zich niet alleen richten tot publieke autoriteiten maar ook van toe-
passing zijn op privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden, zoals de sportorgani-
satie.20 Het Hof van Justitie EG overwoog destijds dat het verbod van deze discri-

15 De doelstellingen worden verwoord in art. 2 van het EG-Verdrag:
‘De Gemeenschap heeft tot taak, door het instellen van een gemeenschappelijke markt en een economische en
monetaire unie en door de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke beleid of de gemeenschappelijke 
activiteiten, bedoeld in art. 3 en 3A, het bevorderen van een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de
economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap, een duurzame en niet-inflatoire groei met inachtneming
van het milieu, een hoge graad van convergentie van de economische prestaties, een hoog niveau van werkge-
legenheid en van sociale bescherming, een verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het
bestaan, de economische en sociale samenhang en de solidariteit tussen de Lidstaten.’

16 R. Barents & L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees Recht, Deventer: Kluwer 2003, p. 279.
17 De Europese Europese Grondwet omvat naast artikelen die onder andere voortkomen uit het eerdere EG-

Verdrag, bijvoorbeeld rechtsregels op het gebied van onder meer buitenlandse politiek en justitie. Dit werk richt
zich uitsluitend op de ‘grootste motor’ achter de Europese integratie, namelijk het creëren en waarborgen van
de interne markt.

18 http://www.grondweteuropa.nl/ Hoofdpunten uit de Europese Grondwet.
19 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 9.
20 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405 onder 15-22. Arbeidsvoor-

waarden zo stelt het Hof worden nu eenmaal in de verschillende Lidstaten nu eens door wettelijke of bestuurs-
rechtelijke bepalingen, dan weer door overeenkomsten en andere rechtshandelingen van privaatrechtelijke aard
beheerst.
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minaties niet alleen geldt voor het optreden van het openbaar gezag maar zich ook
uitstrekt tot bepalingen van andere aard, strekkende tot collectieve regeling van
arbeid in loondienst en dienstverrichtingen. Als reden geeft het Hof van Justitie
EG aan dat de opheffing van belemmeringen op het gebied van het vrije verkeer
in gevaar zou worden gebracht indien niet onder het publiek recht vallende ver-
enigingen of lichamen wel het vrije verkeer mogen belemmeren. Door de wer-
kingssfeer alleen tot overheidsoptreden te beperken zou bovendien ongelijkheid in
de toepassing van het art. ontstaan.21

In de lijn van het Walrave-arrest schoof het Hof van Justitie EG in het Bosman-
arrest de bovengenoemde Duitse lezing van het subsidiariteitsbeginsel terzijde,
omdat de vrijheid waarover particuliere verenigingen beschikken om sportregle-
menten vast te stellen, niet een beperking van de door het EG-Verdrag aan parti-
culieren verleende rechten tot gevolg kan hebben.22 Voor het subsidiariteitsbegin-
sel is in relatie tot de economische sportactiviteit geen belangrijke rol weggelegd.
Het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Piau gaat nog een stap verder en vraagt
zich hardop af of de overkoepelende voetbalbond, FIFA überhaupt wel een regel-
gevende bevoegdheid heeft als het gaat om een economische sportactiviteit.23 Een
regulering die fundamentele communautaire vrijheden raakt, behoort volgens het
Gerecht van eerste aanleg in beginsel tot de bevoegdheid van de openbare autori-
teiten.24 Hoewel het Hof van Justitie EG en het Gerecht van eerste aanleg zich uit-
spreken over het sportsamenwerkingsverband, gaat een dergelijke zienswijze ook
op voor allerlei andere (privaatrechtelijke) samenwerkingsverbanden. 

De roep om in meer algemene zin samenwerkingsverbanden in de luwte te
houden van het (bovenstatelijk) recht ontstond al eind 19e eeuw in de Verenigde
Staten. Besluitvorming moet daar immers op het laagst mogelijk niveau plaats-
vinden.25 Al aan het einde van de 19e eeuw werd in de Verenigde Staten bijvoor-
beeld betoogd dat de bevoegdheid van het Congres (de wetgevende macht) zich
uitsluitend diende te richten op het bewerkstelligen van uniformiteit in regelge-
ving en op het voorkomen van conflicterende en discriminerende wetgeving van
de Staten. Deze koers werd verdedigd uit vrees de contractsvrijheid van private
partijen in de weg te staan. In Addyston Pipe & Steel Co maakte het Supreme
Court in 1899 al duidelijk dat de bevoegdheid van de federale staat ook de macht
van een privaatrechtelijke samenwerkingsgemeenschap begrenst, indien deze

21 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405 onder 19, HvJ EG 15 decem-
ber 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 84.

22 ‘... het subsidiariteitsbeginsel zoals uitgelegd door de Duitse regering, te weten dat het optreden van de over-
heid, met name de communautaire overheid, in deze materie tot het strikt noodzakelijke moet worden beperkt,
[kan] niet tot gevolg hebben, dat de vrijheid waarover particuliere verenigingen beschikken om sportregle-
menten vast te stellen, de uitoefening van de door het Verdrag aan particulieren verleende rechten beperkt.’

23 GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Europese Commissie, Jur. 2005 p. 11-00209, onder
76, 77. 

24 GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Europese Commissie, Jur. 2005 p. 11-00209, onder
78.

25 De ‘United States Constitution’ stelt in het 10th amendement: ‘The powers not delegated to the United States
by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.’
In Europa betreft het vraagstuk van horizontale rechtstreekse werking. 
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organisatie (potentieel) het interstatelijke handelsverkeer, zogenaamde ‘interstate
commerce’ frustreert.’26

Met andere woorden: als een soevereine Gemeenschappelijke orde wordt
erkend, dan kan het niet zo zijn dat een vrijwillig privaatrechtelijk samenwer-
kingsverband binnen de grenzen van de staat bevoegdheden heeft als het gaat om
de regulering van economische activiteiten, die verder reiken dan de macht van de
staat.27 Deze regel gaat dan eveneens op voor het sportsamenwerkingsverband. 

Net als in De Verenigde Staten ontbreekt in Europa de (politieke) wens om het
bovenstatelijke recht ten opzichte van niet-statelijke actoren volledig buiten toe-
passing te verklaren. Hoewel sportregels gemaakt en toegepast worden door de
sportorganisatie en dus niet door een publieke autoriteit, wil dit dus nog niet zeg-
gen dat deze regels uitgezonderd zijn van art. 12 en art. 39 van het EG-Verdrag.
De voornoemde bepalingen kunnen vanwege het collectieve karakter van de sport-
organisatie worden ingeroepen. Met andere woorden: voornoemde bepalingen
hebben niet alleen een verticaal effect, er is ook sprake van horizontale rechtst-
reekse werking. Hoewel in eerste instantie nog werd gestoeid met de vraag of het
Gemeenschapsrecht wel van toepassing is op een privaatrechtelijk samenwer-
kingsverband, verschuift de discussie langzamerhand naar de vraag of sportorga-
nisaties wel een regelgevende bevoegdheid hebben als het gaat om regelingen die
de economische sportactiviteit raken. Het is dus niet meer de vraag of Europa grip
wil en kan hebben op de sportorganisatie maar waar de grens ligt wanneer en in
hoeverre Europa zich met de sportorganisatie zal bemoeien. 

4.4 Beroep op cultuur: sport en het appel op regionaliteit en ver-
scheidenheid

Gedurende de voortschrijdende integratie van markten in Europa was tegelijker-
tijd een tegenbeweging merkbaar waarin Lidstaten aanspraak gingen maken op de
‘eigen identiteit’. Lidstaten vonden dat niet veronachtzaamd mocht worden dat er
ook zo iets bestaat als een eigen nationale cultuur. Een ieder kan de noodzake-
lijkheid van een gezamenlijk Europa onderschrijven, maar er bestaat daarmee nog
geen Europees sentiment of Europees patriotisme. De noodzakelijkheid van inte-
gratie is vooral ingegeven door zakelijke belangen. Het Europese sentiment is lang
niet zo geworteld als het nationale sentiment, dit blijkt te meer uit het massale
‘nee’ in Frankrijk en Nederland, tegen de Europese Europese Grondwet. Uit de
wijzigingen in het Concept-hervormingsverdrag ten opzichte van de Europese

26 158 U.S. 564, 39 L. ed. 1092, 15 Sup. Ct. Rep. 900, zie Addyston Pipe & Steel Co. versus U.S., 175 U.S. 211,
1899. ‘(...) If a state, with its recognized power of sovereignty, is impotent to obstruct interstate commerce, can
it be that any mere voluntary association of individuals within the limits of that state has the power which the
state itself does not possess?’

27 Naar analogie van de zienswijze van rechter Brewer in de zaak: Addyston Pipe & Steel Co. versus U.S., 175
U.S. 211, 1899. 
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Grondwet blijkt duidelijk dat integratie ook zo zijn grenzen kent. Europese sym-
bolen als het Europese volkslied en de Europese vlag komen in het Concept-her-
vormingsverdrag als art. niet meer voor, er komt geen Europese minister voor bui-
tenlandse zaken en Lidstaten houden ruime bevoegdheden op terreinen als volks-
huisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg, etc. 

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar naast marktintegratie ook gelijk-
tijdig sprake is van een eigen nationale ‘Amerikaanse’ cultuur streeft de Gemeen-
schap naar nationale diversiteit en verscheidenheid. De Unie eerbiedigt dan ook
de nationale identiteit van haar Lidstaten krachtens art. 6 lid 3 Verdrag betreffen-
de Europese Unie. Voorts draagt de Gemeenschap bij tot de ontplooiing van de
culturen van de Lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale ver-
scheidenheid van die culturen (...), art. 151 EG-Verdrag. 

De belangen van de individuele Lidstaten ter bescherming van de eigen cultuur
staan in dit opzicht lijnrecht tegenover het Gemeenschappelijk belang gelegen in
het streven naar integratie, art 3 sub p. EG-Verdrag jo art.151 EG-Verdrag. Uit de
niet-economische doelstellingen van het EG-Verdrag in samenhang met art. 151
EG-Verdrag is af te leiden dat voor wat betreft de ‘nieuwe’ niet-economische
gebieden, zoals cultuur naar een ‘andere vorm’ van integratie wordt gestreefd.28

Een vorm waarin uit respect voor de nationale identiteit, het proces van integratie
zich niet zuiver langs de weg van marktintegratie kan voltrekken. Dit alles uit zich
in een steeds verder uitdijende doch onvoltooide Gemeenschappelijke markt en in
verscheidenheid in nationale identiteit, taal en cultuur. 

Hoewel sport momenteel niet tot de competenties van de Gemeenschap behoort,
kan zij dus wel te maken krijgen met bovengenoemde dwingende Europees-
rechtelijke normen op het moment dat de dwingende bepalingen, zoals de bepa-
lingen betreffende het vrij verkeer en het mededingingsrecht, in geding zijn. Het
startsein voor communautaire bemoeienis met de sport werd gegeven in 1974. De
Nederlandse gangmakers voor wielrenners, Walrave en Koch, deden destijds een
beroep op de non-discriminatiebepalingen en het vrij verkeer van personen en
diensten. In deze zaak legde het Hof de algemene regel neer: ‘Gelet op de doel-
stellingen van de Gemeenschap valt sportbeoefening slechts onder het Gemeen-
schapsrecht inzoverre zij een economische activiteit in de zin van art. 2 van het
Verdrag vormt.’29 Met andere woorden: uitsluitend de economische sportactiviteit
valt onder de werkingssfeer van het communautaire recht en uitsluitend op de eco-
nomische sportactiviteit zijn de respectieve verdragsbepalingen van toepassing. In
geschillen benadrukten sportorganisaties of Lidstaten sindsdien herhaaldelijk dat
in de sport geen sprake is van een economische activiteit, of dat het zeer moeilijk
is om een scheidslijn te trekken tussen de economische- en niet-economische

28 Vgl. H.S.J. Albers, Europees Gemeenschapsrecht en Cultuur: Eenheid en verscheidenheid, Europese
Monografieën, Deventer: Kluwer 1999, p. 66-67.

29 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, r.o. 4. 
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sportactiviteit.30 Overigens alleen als sprake is van potentiële beïnvloeding van de
tussenstaatse handel, of in zaken met een Gemeenschapsdimensie, zijn de respec-
tieve verdragsartikelen, de bepalingen inzake het vrij verkeer en het mededin-
gingsrecht, van toepassing. (zie hoofdstuk 5 met betrekking tot het vereiste van
interstatelijke handelsbeïnvloeding) 

De Duitse regering wees er in het Bosman-arrest op dat sport in de meeste geval-
len geen economische activiteit is en stelde dat sport overeenkomsten vertoont
met cultuur, een gebied waarop de Gemeenschap krachtens art. 151 EG-Verdrag
over (beperkte) bevoegdheden beschikt.31 Sport, heeft net als cultuur, een samen-
bindend element, ‘the international gathering of athletes’ (Olympic Charter).
Tegelijkertijd rust het rivaliteitskarakter van de sport op het onderliggend onder-
scheid naar regio, in al haar verschijningsvormen (lokaal, regionaal, nationaal,
e.d.). Door de sportorganisatiestructuur en sterke binding met de regio, zoals de
nationale rivaliteitsgedachte bij internationale wedstrijden, is in die zin nooit ten
volle sprake van integratie van markten. Het Hof van Justitie EG ging echter in
essentie niet in op de mogelijke overeenkomsten tussen cultuur en sport. De vraag
is vervolgens of de sport, net als cultuur, aanspraak kan maken op haar eigen ‘plu-
riformiteit’ of ‘verscheidenheid’ en of dit belang dan zwaarder weegt dan de inte-
gratie van markten. 

In het spanningsveld tussen integratie enerzijds en regionale verscheidenheid
anderzijds, ligt de oorzaak van de problematiek die zich toespitst op de reikwijd-
te van de verbodsbepalingen (de bepalingen betreffende het vrij verkeer van per-
sonen, diensten, goederen en kapitaal en het mededingingsrecht) in het EG-
Verdrag. De complexiteit raakt evenwel ook de harmonisatiebevoegdheden van de
Gemeenschap. 

Het Hof van Justitie EG was in het Bosman-arrest van oordeel dat de gestelde
overeenkomsten tussen sport en cultuur niet konden worden aanvaard.32 De vraag
van de nationale rechter had immers niet betrekking op de voorwaarden voor de
uitoefening van de Gemeenschapsbevoegdheden van beperkte omvang, zoals art.
128 EG-Verdrag (thans, na wijziging art. 151 EG-Verdrag). De vraag had daaren-
tegen betrekking op het vrij verkeer van werknemers, een van de fundamentele
vrijheden van het EG-Verdrag.33 Hieruit maakt Albers op dat het Hof van Justitie
EG ‘sport’ uitdrukkelijk heeft uitgesloten van de reikwijdte van art. 128 EG-
Verdrag (thans na wijziging art. 151 EG-Verdrag) en daarmee van de categorie

30 De Duitse regering stelde in het Bosman-arrest dat in de meeste gevallen in de sport geen sprake is van een
economische activiteit. UEFA stelde dat het moeilijk is een grens te trekken tussen de economische en niet-
economische sportactiviteit. HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 68 en
69. 

31 Het cultureel belang wordt ten aanzien van sport erkend, zie hoofdstuk 3. Waarbij zich eenzelfde problematiek
openbaart als het geval is bij sport; wat is cultuur, en waar liggen de grenzen tussen het recht en cultuur? 

32 S.R. Weatherill, ‘Sport as Culture in European Community Law’, Ch. 4 in R. Craufurd Smith (ed), Culture in
European Union Law, Oxford: University Press, 2004 

33 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 78. 
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cultuur.34 Het Hof van Justitie EG plaatst echter het cultuurartikel als instructie-
norm tegenover een van de fundamentele vrijheden en daarbij delft het cultuurar-
tikel het onderspit. Ook als sprake is van een culturele activiteit en sprake is van
een economische activiteit kunnen culturele activiteiten niet zonder meer aan de
werkingssfeer van de verbodsbepalingen ontkomen.35 Het EG-recht wordt welis-
waar niet uitsluitend gedomineerd door het marktdenken ook bepaalde culturele
belangen, waaronder sportief/culturele belangen kunnen hierin doorklinken, maar
dit betekent niet dat de integratie van Europa mag stranden door een dominantie
van het nationaal cultuurbeleid van de Lidstaten. Daaruit concludeer ik dat een
beroep op art. 151 EG-Verdrag, als sprake is van een beperking van de kernbepa-
lingen, niet afdoende is. Naar analogie is dus een beroep op art. 151 EG-Verdrag
evenmin afdoende als het gaat om een nader te bepalen ‘cultureel belang’ in rela-
tie tot sport, indien de kernbepalingen van het EG-Verdrag in het geding zijn. 

4.5 Samenvatting

In het EG-Verdrag ontbreekt een sportartikel. Wel is een verklaring gehecht aan
het Verdrag van Nice waarin bepaalde maatschappelijke functies van sport zijn
opgenomen. Dit is in beginsel een daad van ‘soft law’. De bevoegdheid ten aan-
zien van de sociaal maatschappelijke functies ligt eerst en vooral bij de Lidstaten
en de sportorganisaties. Dit uitgangspunt blijft onveranderd na inwerkingtreding
van het Hervormingsverdrag. De Unie kan dan slechts in relatie tot de functies van
sport en onder gestelde voorwaarden, het optreden van de Lidstaten steunen, coör-
dineren of aanvullen. Hoewel sport momenteel niet tot de competenties van de
Gemeenschap behoort, kan dit gegeven wel te maken krijgen met de bepalingen
in het EG-Verdrag die de gemeenschappelijke markt tot stand moeten brengen en
moeten waarborgen, zoals de bepalingen inzake het vrij verkeer en het mededin-
gingsrecht. De sportorganisatie mag in beginsel namelijk niet de rechten die via
het EG-Verdrag aan particulieren zijn toegekend, beperken. De sportorganisatie
kan met deze bepalingen te maken krijgen indien sprake is van het vereiste van
interstatelijkheid en indien sprake is van een economische activiteit in de zin van
het EG-Verdrag (zie hoofdstuk 5 met betrekking tot de interstatelijkheid en de
hoofdstukken 6, 7 en 8 tot het begrip economische activiteit). 

34 H.S.J. Albers, Europees Gemeenschapsrecht en Cultuur: Eenheid en verscheidenheid, Europese Monografieën,
Deventer: Kluwer 1999, p. 31. 

35 O.a., HvJ EG 10 december 1968, Zaak 7/68, Commissie tegen Italië, Jur. 1969, p. 590. 
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5 Interstatelijke handelsbeïnvloeding

‘‘If all the year were playing holidays; To sport would be as tedious as to work.’

William Shakespeare, (King Henry the IV) 

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het onderzoek naar een meer specifiek competentieafbake-
ningsaspect centraal. Artikelen als 39, 43, 49, 81, 82, etc. EG-Verdrag zijn name-
lijk alleen van toepassing als sprake is van interstatelijke handelsbeïnvloeding.
Ook voor de toepassing van het Amerikaanse federale recht is een tussenstaats
effect op de handel van belang. Uit de Amerikaanse praktijk kunnen ten aanzien
van dit aspect van competentieafbakening leerpunten gehaald worden voor een
Europese benadering. 

5.2 Interstatelijke handelsbeïnvloeding: territoriale werkingssfeer

Voor zowel het toepassingsbereik van de vrij-verkeerregels art. 39, 43, 49 EG-
Verdrag als de mededingingsbepalingen, art. 81 en 82 EG-Verdrag, geldt dat geen
sprake mag zijn van een zuiver interne situatie. Indien namelijk geen sprake is van
een grensoverschrijdend aspect, wat betekent dat alle relevante aspecten zich
beperken tot één Lidstaat, kunnen de verdragsregels betreffende het vrij verkeer
en het Europese mededingingsrecht niet worden toegepast en kan het Hof van
Justitie EG zich dus niet over de zaak uitspreken. De Lidstaat is in dat geval dan
bevoegd. Het Hof van Justitie EG is er echter snel toe geneigd een grensover-
schrijdend element aan te nemen.1 Onder het vrije goederenverkeer moet bijvoor-
beeld sprake zijn van rechtstreekse of indirecte, in feite of potentiële beïnvloeding
van de handel tussen de Lidstaten, waardoor de verwezenlijking van de gemeen-
schappelijke markt wordt geschaad.2 Een vergelijkbare toets bestaat onder het

1 HvJ EG 11 juli 2002, zaak C-60/00, Mary Carpenter/Secretary of State for the Home Department, Jur. 2002,
p. I-6279, en HvJ EG 6 juni 2000, zaak C-281/98 Agonese, Jur. 2000, p. I-04139 Vrij verkeer: Er is bijvoor-
beeld sprake van een grensoverschrijdend element als de werknemer zich verplaatst naar een ander land of de
ontvanger van de dienst of de werkgever zich verplaatst naar een land, e.d. In de zaak HvJ EG 15 december
1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921 ging het bijvoorbeeld om een voetballer die met een club uit
een andere Lidstaat een arbeidsovereenkomst had gesloten om op het grondgebied van die staat arbeid uit loon-
dienst te verrichten. Dientengevolge was in deze zaak geen sprake van een zuiver interne situatie en kon een
beroep worden gedaan op het vrij verkeer van werknemers. Ervan uitgaande dat topsporters deelnemen aan
internationale wedstrijden is sport per definitie internationaal van karakter en is al snel sprake van een grens-
overschrijdend element.

2 Dassonville formule in het vrije goederen verkeer. HvJ EG 11 juli 1974, zaak C-8/74, Dasonville, Jur. 1974, p.
837. 



mededingingsrecht.3 Het vereiste van beïnvloeding van de handel tussen de
Lidstaten is enerzijds een criterium van bevoegdheidsafbakening en tevens een
toepassingsvoorwaarde voor art. 81, 82, 86 en 87 EG-Verdrag. Deze artikelen zijn
immers uitsluitend van toepassing als het handelsverkeer tussen de Lidstaten
ongunstig wordt beïnvloed, of potentieel ongunstig wordt beïnvloed. 

Het begrip handel wordt ruim omgevat en betreft alle grensoverschrijdende
economische activiteiten. Het begrip ‘handel’ betekent in dit verband alle econo-
mische activiteiten in relatie tot goederen en diensten. Voorts moet het mogelijk
zijn op basis van een geheel van juridische en feitelijke elementen met een vol-
doende mate van waarschijnlijkheid te voorzien dat de overeenkomst of gedraging
al dan niet rechtstreeks daadwerkelijk (of potentieel) de handelsstromen tussen de
Lidstaten (kan) beïnvloeden.4 Wat betreft de beïnvloeding moet deze ook merk-
baar zijn voor de toepassing van art. 81 en 82 EG-Verdrag. De merkbaarheid
wordt nagegaan aan de hand van de positie en het gewicht van de betrokken onder-
nemingen op de markt voor de betrokken producten of diensten.

Het vereiste van interstatelijkheid wordt binnen het communautaire recht ruim
geïnterpreteerd.5

Hoewel de UEFA in het Bosman-arrest bepleitte dat niet was voldaan aan het
vereiste van interstatelijkheid en het een interne Belgische aangelegenheid betrof,
omdat het ging om een Belgische speler van een Belgische club, vallend onder een
Belgische bond vond het Hof van Justitie EG dat wel sprake was van een inters-
tatelijk effect, omdat de voetbalspeler Bosman een contract had gesloten met een
buitenlandse club.6 Het Hof van Justitie EG sprak zich destijds uit over het vrij
verkeer van werknemers. 

De interpretatie van het vereiste van interstatelijkheid, is eveneens ruim onder
het mededingingsrecht, waaronder ook het staatssteunregime.7 Beïnvloeding van

3 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 9.
4 HvJ EG 11 juli 1985, zaak C-42/84, HvJ EG 11 juli 1985, zaak C-42/84, Remia tegen Commssie, Jur. 1985,

p. 2545, r.o. 22. ‘… Op grond van haar objectieve bestanddelen feitelijk en rechtens met een voldoende mate
van waarschijnlijkheid moet doen verwachten dat zij, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, op
het ruilverkeer tussen Lidstaten een zodanige invloed kan uitoefenen, dat de verwezenlijking van de doelstel-
lingen van een Gemeenschappelijke markt tussen de Lidstaten wordt geschaad.’ Het begrip ‘ongunstig’ komt
overigens in deze overweging niet ter sprake. Zie ook Mededeling van de Commissie; Richtsnoeren betreffen-
de het begrip ‘beïnvloeding van de handel’ met betrekking tot art. 81 en 82 van het Verdrag, 2004/C101/07.

5 Terzijde merk ik op dat naast de ruime interpretatie van het begrip, het EG-recht zich ook meer en meer op
generale toepassing van algemene fundamentele beginselen richt, zoals het non-discriminatiebeginsel. Deze
beginselen laten zich niet beperken door het vereiste van interstatelijkheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit jurispru-
dentie ten aanzien van het aanbestedingsrecht waar de rechter duidelijk heeft aangegeven dat fundamentele
rechtsbeginselen ook toepassing verdienen voor aanbestedingen die buiten de Richtlijnen vallen en waarvan
kan worden aangenomen dat een interstatelijk effect geheel ontbreekt dan wel nagenoeg afwezig is.Zaak C-
26/03, van 11 januari 2005, Stadt Halle en RPL Recyclingpark Lochau GmbH tegen Arbeitsgemeinschaft
Thermische Restabfall. e.a. Annotatie van B.Hessel verschenen in: SEW, Tijdschrift voor Europees en econo-
misch recht, 2005 7/8, p. 327-334.

6 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 84-86. 
7 Staatssteun: art. 87 lid 1 EG-Verdrag bepaalt, behoudens afwijkingen waarin het Verdrag voorziet, dat steun-

maatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begun-
stiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar
zijn met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de Lidstaten ongun-
stig beïnvloedt. Lid 2 en 3 van dit artikel voorzien tegelijkertijd in een aantal uitzonderingsmogelijkheden. 
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het handelsverkeer en concurrentievervalsing zijn binnen het staatssteunregime in
de regel onlosmakelijk met elkaar verbonden.8 De ruime interpretatie blijkt bij-
voorbeeld uit een staatssteunzaak voor de Europese Commissie waarbij het ging
om een subsidie van 2 miljoen DM ter begunstiging van een onderneming die een
noodlijdend zwembad open trachtte te houden in Duitsland. Het zwembad werd
gebruikt door inwoners van de stad en haar directe omgeving en dus was er geen
sprake van tussenstaatse handel.9 Indien het zwembad in het grensgebied had gele-
gen en er voor bezoekers uit naburige Lidstaten geen nationaal alternatief (substi-
tuut) voorhanden zou zijn geweest, zou de kwalificatie van ‘tussenstaatse handel’
dus wel voor de hand hebben gelegen. Deze veronderstelling kan ook worden
doorgetrokken naar andere faciliteiten, zoals sporthallen, stadions, tennisbanen,
e.d. Hoewel wel sprake dient te zijn van reële beïnvloeding, als tegenstelling van
zuiver theoretische beïnvloeding, behoeft onder het staatssteunregime niet aange-
toond te worden dat sprake is van ‘merkbare’ beïnvloeding.10 Dit laatste is name-
lijk wel een vereiste voor de toepasselijkheid van het kartelverbod van art. 81 EG-
Verdrag.11 Deze ‘bagatellen’ kunnen natuurlijk wel onder het nationale kartelrecht
vallen (zie par. 19.3.1).12

Er is wel geargumenteerd dat bij overheidssteun aan betaaldvoetbalclubs in de
lagere regionen van de nationale competities geen sprake zou zijn van mogelijke
beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer.13 Deze clubs zijn voornamelijk
actief op de nationale markt, omdat zij veelal niet deelnemen aan internationale
competities. De eventuele vervalsing van de mededinging wordt dan ook vooral
op nationaal niveau gevoeld. Dit neemt echter niet weg dat vanuit een mededin-
gingsrechtelijk perspectief al snel beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de
Lidstaten aangenomen kan worden. 

Deelname aan (vriendschappelijke) internationale wedstrijden, al is het spora-
disch, is voldoende om aannemelijk te maken dat sprake is van een grensover-
schrijdend element. Inherent aan de activiteiten van topclubs is bovendien het ope-
reren op de internationale spelersmarkt of sponsoringmarkt. Al deze activiteiten
wijzen op (potentiële) beïnvloeding van tussenstaatse handel. Daarbij komt dat
sportregelingen met een economische dimensie, zoals sponsorregelingen, en die
zijn neergelegd in de regelgeving van de overkoepelende internationale sportor-

8 GvEA EG 15 juni 2000 gev. Zaken T-298/97, Mauro e.a. t. Commissie, Jur. 2000, p. II-2319, r.o. 81. 
9 Zaak wordt genoemd in: B. Hessels A. Neven, Staatssteun en EG-recht, Deventer: Kluwer 2001, p. 38. Zie ook

Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, Nationaal referentiekader steun aan betaald voetbal.
Zie ook beschikking nr. C 266 (PbEG 2003, p. 0008-0011)

10 Vlaamse Gewest t. Commissie, zaak T-214/95, 30 april 1998, Jur. 1998, II-717, r.o 37. 
11 De Europese Commissie gaat in haar brief aan het Ministerie niet in op het mogelijk ontbreken van interstate-

lijk handelsverkeer. 
12 Zie ook de de-minimis bekendmaking (EG) nr 2001/C 368/07 van de commissie inzake overeenkomsten die de

mededinging niet ernstig beperken in de zin van artikel 81 lid 1 van het EG-Verdrag (De minimis) en hierover
G. Oosterhuis, Mededinging, voorgenomen besluitvorming EU: De herziening van de De Minimis Bekend-
making in Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, augustus 2001.

13 Brief van de Permanente Vertegenwoordiging van Koninkrijk der Nederlanden aan de Europese Commissie,
juni 2002.
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ganisaties, naar hun aard grensoverschrijdend van karakter zijn, gezien het feit dat
zij bindend zijn voor alle clubs of sporters uit de verschillende Lidstaten. Het is
daarom al snel aannemelijk dat wanneer sprake is van topsport, de activiteit
(mogelijk) invloed uitoefent op de handel tussen de Lidstaten.

5.3 VS: Immuniteit voor het federale recht?

5.3.1 Baseball geen ‘commerce or trade, among the several states’

Het is opmerkelijk dat in de Verenigde Staten de federale antitrustwetten in 1922
niet van toepassing werden verklaard op de baseballsport, omdat volgens het
Supreme Court niet aan het vereiste van ‘interstate commerce’, voor de toepassing
van het federale mededingingsrecht werd voldaan. Gedurende de Eerste Wereld
Oorlog, bestonden in de Verenigde Staten meerdere met elkaar concurrerende
sportorganisaties, waaronder de National League of professional Base Ball Clubs,
de American League of Professional Baseball Clubs en de Federal League of
Professional Baseball Clubs.14 De American League en National League probeer-
den de Federal League uit te sluiten van marktdeelname. Dit leidde uiteindelijk tot
de eerste Federal Court-uitspraak op het gebied van sport en antitrustrecht onder
de Sherman Act. Deze zaak werd uiteindelijk in 1916 voor 700.000 dollar
geschikt. Rechter Landis werd later de belangrijkste League-bestuurder, de com-
missioner (zie par. 2.4.4), van Major League Baseball. 

Alle clubs uit de Federal League waren inmiddels overgegaan naar de
National- en American League op één club na, een club uit Baltimore. Dit leidde
tot grote onvrede bij de club uit Baltimore. De eigenaren van deze club spanden
een rechtszaak aan waarbij zij zich op het standpunt stelden dat de presidenten (of
andere belangrijke personen) van verschillende, oorspronkelijk rivaliserende, bon-
den (de National League, de American League en de Federal League) zich schul-
dig hadden gemaakt aan het monopoliseren van de baseballbusiness.15 Dit leidde
tot een van de meest geruchtmakende zaken op het gebied van sport en de mede-
dingingswetten in de Verenigde Staten, de Federal Baseballzaak, waarin het fede-
rale mededingingsrecht buiten toepassing werd verklaard.16

14 De National League of professional Base Ball Clubs en de American League of Professional Baseball Clubs
hadden een overeenkomst een ‘National agreement’ gesloten waarin elkaars contracten werden gerespecteerd.
In 1903 werd het ‘National Agreement’ vervangen en werden de beide leagues gelijkwaardige partners. De
georganiseerde baseballsport kreeg toen een gezaghebbend orgaan, de National Commission waarin twee
league presidenten en een derde persoon vertegenwoordigd waren. De rivaliserende Federal League weigerde
de regelgeving van dit georganiseerd verband te erkennen en dit leidde uiteindelijk tot een ‘costly trade war’
om de gunsten van schaars spelertalent. Rechter Kennisdaw Mountain Landis drukte een stempel op deze zaak.
Als rechter en vervent baseball liefhebber kwam hij ‘sportief’ op voor ‘Major League baseball’: ‘Both sides
must be understand any blows at the thing called baseball would be regarded by this court as a blow to nation-
al institution.’ Hij rekte in eerste instantie de zaak in de hoop dat er tussen de partijen een compromis gesloten
kon worden.

15 Leifer, E.M., Making the Majors, the transformation of team sports in America,Cambridge: Massachusetts:
Harvard University Press 1995, p. 87.

16 Federal Baseball Club of Baltimore versus National League of Professional Baseball Clubs, 259 U.S. 200
(1922). 
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De ‘United States Constitution’ (Amerikaanse grondwet) somt de bevoegdheden
van de Federatie limitatief op. De ‘United States Constitution’ stelt in het tiende
amendement: ‘The powers not delegated to the United States by the Constitution,
nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the
people.’ In de Verenigde Staten bepaalt de zogenaamde ‘commerce clause’ ver-
volgens de bevoegdheid van het Congres (wetgevende macht) om bepaalde zaken
op federaal niveau te regelen: ‘to regulate Commerce…among the several sta-
tes…’.17 Interstate Commerce bestaat uit het ‘vrij verkeer’ van personen, goede-
ren, diensten en kapitaal tussen de verschillende Staten.18

Hoewel door de club uit Baltimore een beroep werd gedaan op de federale
mededingingswetten, stelde een unaniem Supreme Court onder leiding van rech-
ter Olivier Wendell Holmes, dat er geen sprake was van ‘trade or commerce,
among the several states’. Het Supreme Court plaatste de professionele baseball-
sport buiten de bevoegdheidssfeer van de federale overheid en dit leidde tot de
geruchtmakende uitzondering voor ‘professional baseball’ van het bereik van de
federale antitrustwetten.19 Het Supreme Court greep een van de sportinherente
eigenschappen aan, namelijk de fysieke krachtmeting (zie 1.6), en plaatste sport
buiten de economische sfeer. Terwijl in de onderhavige zaak sprake was van base-
ballwedstrijden tussen deelnemende partijen afkomstig uit verschillende Staten,
die bovendien georganiseerd werden met het doel inkomen te genereren, huldigde
het Supreme Court in deze zaak de niet-economische kernwaarde van sport.20 Het
Supreme Court ging er vanuit dat dit intrinsieke kenmerk van sport evenals het
plaatselijke karakter van sport, niet veranderlijk is, ook niet als met die inspanning
inkomen wordt gegenereerd. Hier doet voor het Supreme Court niet aan af dat ver-
keer tussen Staten (overschrijding van de staatsgrenzen door sporters, coach en
bijvoorbeeld spelmateriaal) aan de totstandkoming van de sport als entertainment
vooraf was gegaan.21

Een dergelijke invalshoek, zoals in de Federal Baseballzaak, waarbij sport als
zodanig buiten de maatschappelijke context werd geplaatst, leidde tot een alge-
mene uitzondering voor de baseballsport voor het toepassingsbereik van de fede-

17 U.S. Const. Art. 1, § 8, cl. 3.
18 Sullivan, L.A. Antitrust, West Group, Hornbook Series 1977, p. 709. 
19 Vergelijk Hart versus B F Keith Vaudeville Exch, 262 U.S. 271(1923) en United States versus Shubert, 348 U.S.

222 (1955). 
20 Federal Baseball Club of Baltimore versus National League of Professional Baseball Clubs, 259 U.S. 200

(1922). 
21 ‘The business is giving exhibitions of base ball, which are purely state affairs. It is true that in order to attain

for these exhibitions the great popularity that they have achieved competitions must be arranged between clubs
from different cities and States. But the fact that in order [259 U.S. 200, 209] to give the exhibitions the Leagues
must induce free persons to cross state lines and must arrange and pay for their doing so is not enough to chan-
ge the character of the business. According to the distinction insisted upon in Hooper California, 155 U.S. 648,
655, 15S. Sup. Ct. 207, (1895) the transport is a mere incident, not the essential thing. That to which it is inci-
dent, the exhibition, although made for money would not be called trade or commerce in the commonly accep-
ted use of those words. As it is put by the defendant, personal effort, not related to production, is not a subject
of commerce. That which in its consummation is not commerce does not become commerce among the States
because the transportation that we have mentioned takes place. To repeat the illustrations given the Court below,
a firm of lawyers sending out a member to argue a case, or the Chautauqua lecture bureau sending out lectu-
res, does not engage in such commerce because the lawyer or lecturer goes to another State.’
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rale mededingingswetten. Dit is geplaatst in de tijdgeest van 1922 niet zo vreemd.
Deze uitspraak sloot aan bij de destijds heersende rechtspraak in de Verenigde
Staten. Het Supreme Court stond in die jaren tamelijk afwijzend tegenover een
almaar toenemende bevoegdheid van de federale overheid ten koste van de
bevoegdheidssfeer van de Staten. De redenering in Federall Baseball volgde de
toenmalige interpretatie van het begrip ‘interstate commerce’ zoals neergelegd in
Hooper versus California.22 Van ‘interstate commerce’ was volgens het Ameri-
kaanse hooggerechtshof alleen sprake als handelsartikelen werden verscheept of
gestuurd van de ene Staat naar de andere Staat, om vervolgens verkocht te wor-
den. Met andere woorden: een procesvoerende partij moest een product vervaar-
digen en het vervolgens over de staatsgrenzen vervoeren wilde er sprake zijn van
‘trade or commerce’. De zuiver intrinsieke benadering van de sport via de niet-
economische basisbeginselen sloot bovendien naadloos aan bij de stand van het
commercialiseringproces begin 20e eeuw. De commercialisering van de sport zou
immers nog een grote vlucht nemen met de komst van het medium televisie. 

Tal van andere, waaronder culturele activiteiten, kenmerken zich net als sport
door een bepaald eigen niet-economisch vaak plaatselijk karakter, waardoor
gezien de uitspraak, grond lijkt te bestaan voor een vergelijkbare uitzondering
voor al die activiteiten. Een ‘vertoning’ of ‘spel’ komt als kenmerk evenzozeer tot
uitdrukking in de sport als in bijvoorbeeld toneel, mime en andere kunstuitingen.
Al in 1923 bleek dat het Supreme Court geen uitzondering creëerde voor alle
andere denkbare vertoningen met een plaatselijk karakter. In de zaak Hart versus
B F Keith Vaudeville Exch23 besliste het Supreme Court dat als het gaat om ‘ver-
toningen’ best sprake zou kunnen zijn van ‘interstate commerce’.24 Volgens het
Supreme Court kon de uitzondering in de Federal Baseball-zaak niet zonder meer
naar analogie worden toegepast op andere vertoningen met een overwegend lokaal
karakter, omdat al naar gelang de omvang van de economische activiteiten even-
als het benodigde verkeer tussen de Staten, de gedragingen eventueel wel onder de
werkingssfeer van het antitrustrecht konden vallen. 

Na de bovengenoemde zaken is in de loop der tijd de interpretatie van de ‘com-
merce clausule’ verruimd.25 Ten tijde van de Federal Basebal-zaak moest onder de
commerce clause sprake zijn van het verschepen of transporteren van handelsza-

22 Hooper California, 155 U.S. 648, (1895).
23 Hart versus B F Keith Vaudeville exch. 262 U.S. 271 (1923). 
24 Er was in deze zaak sprake van een samenzwering tussen eigenaren van een groot aantal theaters, die als groep

de manager(s) van de ‘Vaudeville performers’ probeerden uit te sluiten door het doen van zaken afhankelijk te
maken van strikte vereisten. De eigenaren beriepen zich op de Federal baseball zaak in de hoop hun activitei-
ten buiten het bereik van de federale anti-kartelwetgeving te houden. Naar hun opvatting ging het om het object
van de afspraken en zo stelden zij, dan diende gekeken te worden naar de aard van het optreden van de acteurs.
Zij herhaalden dat sprake was van persoonlijke inspanningen, niet gerelateerd aan productie en om die reden
ook in deze zaak geen sprake kon zijn van ‘commerce’. Ook hier, zo stelden zij, was bovendien het transport
slechts incidenteel en dus was er alle reden om de zaak te vergelijken met de Federal Baseball zaak. De
manager argumenteerde daarentegen, dat wat het transport betrof inzake de ‘vaudeville’ optredens, het appa-
raat (in de betekenis van organisatie) soms belangrijker is dan de uitvoerders en dat om die reden het gedrag
van de theatereigenaren wel binnen de bevoegdheid van de federatie diende te vallen. Het Supreme Court
ondersteunde de mening van de manager en besloot dat de zaak op zijn merites beoordeeld moest worden.

25 De restrictieve uitleg van de commerce clause, zoals neergelegd in Hooper is verworpen in United States ver-
sus South-Eastern Underwriters Ass’n, 322 U.S. 533 (1944). 
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ken van de ene naar de andere Staat naar de andere Staat. Vanaf de jaren dertig is
de Federale overheid bevoegd, indien met het object (in potentie) direct of indirect
financiële voordelen behaald kunnen worden en als het object in directe of indi-
recte relatie staat tot handel tussen de Staten.26

Halverwege de 20e eeuw wordt pas duidelijk dat alle andere professionele
sporten die sterke familiegelijkenissen vertonen met de baseballsport en uiteraard
dezelfde basiskenmerken (zie par. 1.6) van sport delen, geen aanspraak kunnen
maken op de uitzondering.27 Immers, volgens het Supreme Court is de omvang
van ‘interstate business’ in relatie tot bijvoorbeeld American football reden om
aan te nemen dat de georganiseerde footballsport wel binnen de werkingssfeer van
het antitrustrecht valt.28 Het Supreme Court voert hiertoe bijvoorbeeld aan dat de
League wedstrijden in verschillende grote steden binnen de Verenigde Staten
organiseert en wijst er op dat het spelen van wedstrijden nu eenmaal essentieel is
om de wedstrijden uit te kunnen zenden via televisie en radio in de verschillende
Staten.29

Indien sport vanuit een instrumenteel oogpunt wordt beschouwd, zo toont deze
invalshoek, krijgt de sport al snel het karakter van ‘trade’ of ‘commerce’. Werd in
de Federal Basebal-zaak nog stil gestaan bij de essentie van sport waaronder de

26 U.S. versus Shubert, 348 U.S. 222 (1955), p. 230: Trade or commerce that is among the several States the Court
concluded is:
‘a constant, continues stream of trade and commerce between the States of the United States, consisting of the
assemblage of personnel and property for rehearsals, the transportation of said personnel and property to
various cities throughout the United States, the making and performing of contracts under which attractions are
routed and presented in various States of the United States, and the transmission of applications, letters, memo-
randa, communications, commitments, contracts, money, checks, drafts and other media across State lines.’

27 Radovich versus National Football League et al., 352 U.S. 445 (1957). In deze zaak verruilde de footballspeler
Radovich in 1946 het team ‘Detroit Lions’ binnen de National League voor een club binnen een rivaliserende
league, de All American Conference. Hij wordt door de National League op een zwarte lijst geplaatst. Als hem
in 1948 een baan als coach wordt aangeboden door de ‘San Francisco Clippers’, wijst de National League het
team op het bestaan van de zwarte lijst en oefent druk uit om Radovich niet in dienst te nemen. De Clippers
bezwijken onder de druk. Radovich stapt naar de rechter en procedeert tot aan het Supreme Court. Het Supreme
Court besluit dat de regel, zoals vastgesteld in Federal baseball Club versus National League en Toolson, zich
uitsluitend beperkt tot de professionele georganiseerde baseballsport. Niets staat dan volgens het Supreme
Court nog een toetsing van de litigieuze footballregels aan het antitrustrecht in de weg.
Dat een onevenwichtigheid tussen baseball en alle andere sporten ontstaat erkenden de rechters Harlan en
Brennan in de Supreme Court zaak Flood versus Kuhn, 407 U.S. 258 (1972).

28 Radovich versus National Football League et al., 352 U.S. 445 (1957). ‘As part of football business, the respon-
dent league and its member teams schedule football games in various metropolitan centers, including New
York, Chicago, Philadelphia, and Los Angeles. Each team uses a standard player contract which prohibits a
player from signing with another club without the consent of the club holding the player’s contract. These con-
tracts are enforced by agreement of the clubs to black-list any player violating them and to visit severe penal-
ties on recalcitrant member clubs. As a further ‘part of the business of professional football itself’ and ‘direct-
ly tied and connected’ with its football exhibitions is the transmission of the games over radio and television
into nearly every State of the Union. This accomplished by contracts which produce a significant portion of the
gross receipts’ and without which ‘the business of operating a professional football club would not be profita-
ble.’ The playing of the exhibitions themselves ‘is essential to the interstate transmission by broadcasting and
television’ and the actions of the respondents against Radovich were necessarily related to these interstate acti-
vities.’

29 Radovich: ‘(…)As a further ‘part of the business of professional football itself’ and ‘directly tied and connec-
ted’ with its football exhibitions is the transmission of the games over radio and television into nearly every
State of the Union. This accomplished by contracts which produce a significant portion of the gross receipts’
and without which ‘the business of operating a professional football club would not be profitable.’ The playing
of the exhibitions themselves ‘is essential to the interstate transmission by broadcasting and television’ and the
actions of the respondents against Radovich were necessarily related to these interstate activities.’
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meestal fysieke krachtsinspanning, een dergelijk essentieel kenmerk van sport is
uit de zaken Radovich (1957) maar ook in U.S. versus International Boxing Club
(1955) al niet meer te herleiden.30 In U.S. versus International Boxing Club stelt
het Supreme Court bijvoorbeeld dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van
interstatelijk handelsverkeer nu gebleken is dat meer dan 25% van de inkomsten
afkomstig is uit de verkoop van rechten van bokskampioenschappen.31

Er bestaat dus een spanningsveld tussen een benadering waarbij sport wordt
belicht vanuit de niet-economische fundamenten van het verschijnsel (hoofdstuk
1 en 3) en waarbij sport wordt benaderd vanuit een economische invalshoek
(hoofdstuk 6, 7 en 8). Het mededingingsrecht gaat uit van een economische invals-
hoek. Uitgaande van het antitrustconcept zal namelijk zowel het object als het
effect van de gedraging moeten worden afgezet tegen het totale functioneren van
de markt, waarbij gekeken wordt of de overeenkomst de mededinging (in poten-
tie) beperkt. Met de komst van radio en televisie verandert weliswaar de aard van
sport niet, maar wel wordt duidelijk dat de inkomensstromen die met de activiteit
gegenereerd (kunnen) worden (in potentie) grensoverschrijdend zijn.32

Ondanks de verruiming in de Verenigde Staten van het criterium ‘commerce
among the several states’ en de toegenomen omvang van de commerciële activi-
teiten rond de professionele baseballsport, kon de baseballsport zich vanwege de
uitzondering in de schaduwzijde van het antitrustrecht blijven ontwikkelen. In een
tweetal zaken, Toolson versus New York Yankees (1953)33 en Flood versus Kuhn
(1972)34, die ruime tijd na de Federal Baseball-zaak voor het Supreme Court
gebracht werden, besloot het Supreme Court de baseballuitzondering in stand te

30 Vgl: Washington Professional Basketball corp. versus National Basketball Association, 147 F.Supp. 154
(SDNY 1956). Ook professional basketball is ‘interstate commerce’: ‘The business of professional Basketball,
as conducted by the National Basketball Association and its constituent teams on a multistate basis, coupled
with the sale of rights to televise and broadcast the games for interstate transmission, is trade or commerce
among the several States within the meaning of the Sherman Act.’ Het Supreme Court bevestigt dat de base-
ketbalsport niet is uitgesloten in Haywood versus National Basketball Ass’n, 401 U.S. 1204 (1971) at 1205:
‘Basketball …does not enjoy exemption from the antitrust laws.’

31 U.S. versus International boxing club, 348 U.S. 236 (1955) en vgl. Hart versus B.F. Keith, 262 U.S. 271 (1923)
(vaudeville performers in relatie tot ‘interstate commerce’) en vgl. U.S. versus Shubert, 348 U.S. 222 (1955)
(Legitimate theatrical attractions in relatie tot ‘interstate commerce’).

32 Toch wordt in de Amerikaanse literatuur nog tot halverwege de twintigste eeuw verdedigd dat sport als ver-
schijnsel buiten de economische werkelijkheid staat. Eckler, J. Baseball Sport or commerce? In University of
Chicago Law Review, 56, 1949, p. 56-79.
‘By no standard, however elastic, can baseball be considered such ‘trade or commerce.’ On the contrary, base-
ball is a sport, an athletic contest. The function and purpose of ‘organized baseball’ as such, is to provide for,
regulate, maintain and discipline such sporting event. The essence of baseball is the game; the essence of the
game is the personal physical efforts of the players in that game. ‘Trade or commerce’ is not involved. There is
no production of goods and services which have any effect on either intrastate or interstate movement. As the
appellees in the Federal Case argued: Playing baseball, whether for money or not, is a striking instance of
human skill exerted for its own sake and with no relation to production. In the case of an exhibition of athletic
skill, as in the case of dramatic performance, the onlookers derive nothing but enjoyment.’
Baseball-Sport or Commerce, Univ. of Chicago Law Review, no. 56, 1949, p. 66. Brief of defendants in Error,
Federal Case, p. 47. Vgl.: American Baseball Club of Chicago versus Chase 86 N.Y. Misc. 441, 149 N.Y. Supp.
6 (1914) ‘(…) Baseball is an amusement, a sport, a game that comes clearly within the civil and criminal law
of the State, and is not a commodity or an article of merchandise subject to regulation of Congress on the theo-
ry that it is interstate commerce.’

33 346 U.S. 356 (1953).
34 407 U.S. 258 (1972).
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houden. Niemand twijfelde echter meer aan het commerciële karakter van de pro-
fessionele baseballsport. De uitzondering bleef via de doctrine van stare decisis in
stand.35 De doctrine van stare decisis houdt in dat de Courts gebonden zijn aan eer-
dere uitspraken om zo de consistentie in wetgeving niet in gevaar te brengen, zelfs
als later blijkt dat de oorspronkelijke uitspraak onjuist was.36 Het Supreme Court
ontkent niet dat, gezien de economische verwevenheid van het verschijnsel, pro-
fessional baseball een commercieel karakter heeft gekregen, maar grijpt een for-
meel juridische grondslag aan voor de instandhouding van de uitzondering.
Sommige lagere Amerikaanse Courts vonden waarschijnlijk deze koers van het
Supreme Court analytisch onbevredigend en hebben de uitzondering ingekrompen
tot de sportregels die destijds het onderwerp waren van het geschil.37 In alle zaken
voor het Supreme Court, Federal baseball, Toolson en Flood versus Kuhn, ook wel
de baseball-trilogy genoemd, ging het om bepaalde beperkingen op de spelers-
markt.38 Andere Amerikaanse Courts laten echter ook vandaag de dag de uitzon-
dering in volle omvang in stand.39 Nu andere sporten en andere ‘plaatselijke’ ver-
toningen met een niet-commercieel lokaal karakter, niet zijn uitgezonderd van het
toepassingsbereik, rechtvaardigt dit de conclusie dat de professionele basebal-
lsport een anomalie vormt in de wereld van het Amerikaanse antitrustrecht. Voor
al die andere sporten en vertoningen geldt dat als sprake is van een grensover-
schrijdende economische activiteit, het mededingingsrecht in beginsel toepassing
verdient. 

35 07 U.S. 258 (1972). Deze zaak vormt het sluitstuk van de Supreme Court-trilogie inzake professional baseball,
bestaande uit de zaken: federal baseball, Toolson en Flood versus Kuhn. In de laatstgenoemde zaak ging het
om Curtis Flood die tegen zijn wil was overgeplaatst naar een ander baseballteam. Flood ondernam, net als
Toolson, een poging om de uitzondering voor de professionele baseballsport teniet te doen. Maar net als in
Toolson mislukt de poging. Het merendeel van de rechters was weliswaar, wat betreft de intrinsieke kenmer-
ken, niet in staat een onderscheid te maken tussen American football en baseball maar besloot de uitzondering
in stand te houden: ‘just out of respect of stare decisis’. Rechter Burton week van de meerderheidsmening af
en vond dat het Supreme Court door de toegenomen economische belangen alle reden had om een einde te
maken aan de uitzondering voor de professionele baseballsport. Was er in de Federal baseball-zaak nog sprake
van een unaniem Supreme Court, in Toolson en Flood versus Kuhn is Court verdeeld. Wat rest is de anomaly
dat baseball werd en bleef uitgezonderd van het federaal antitrust recht. De uitzondering wordt niet, zonder
meer, toegepast op andere sporten en vergelijkbare ‘optredens met een plaatselijk karakter’, waarmee (grens-
overschrijdende) inkomsten worden behaald.

36 C.J. Peters, ‘Foolish consistency: on equality, integrity, and justice in stare decisis’, The Yale Law Journal, 1996,
vol. 105, p. 2033. Het Gemeenschapsrecht kent het Anglo-Amerikaanse systeem van stare-decisis niet, deson-
danks wordt aan de oordelen van het Hof een aanzienlijke autoriteit toegedicht. Zo stippelde het Hof in pio-
nier-zaken als Continental Can, Metro/SABA, United Brands, Hoffman-Laroche maar ook in Pronuptia en
Leclerc de lijn van het mededingingsrecht uit. 
Michel Waelbroeck & Aldo Frignani, European Competition Law, Transnational Publishers, Inc., Ardsley NY
1999, p. 5. 

37 Major League Baseball versus Crist, 331 F. 3d. 1177 (11th Cir. 2003). G.R. Roberts, The Case for Baseball’s
Special Antitrust Immunity, Journal of Sports Economics, 4, 302-317, 2003.

38 Noch het Supreme Court, noch het Congres hebben tot de dag van vandaag de intentie gehad om de uitzonde-
ring volledig teniet te doen, hoewel beide instellingen hiertoe meermalen de kans hebben gehad.

39 C McCoy versus Major League baseball, 911 F. Supp. 454 (W.D. Wa., 1995). Vgl. Benson versus Ntl. Ass’n of
professional Baseball Leagues (ED La. 1994).
Vgl. New Orleans Pelicans Baseball, 1994 WL 631144 (E.D. La., 1994), genoemd in Anderson, P. Sports law
a desk top handbook, The national Sports Law Institute of Marquette University, Milwaukee, Wiskonsin, 1999,
p. 83. 
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Een zuiver intrinsieke benadering, zoals gehanteerd door het Supreme Court in de
Federall baseball zaak, waarbij het fenomeen buiten de economische sfeer wordt
geplaatst doet geen recht aan het fenomeen sport. De basisbeginselen van de sport
zijn onveranderlijk naar plaats en tijd en weliswaar niet economisch van aard,
maar deze plaatsen de (specifieke tak van) sport daarmee nog niet buiten de eco-
nomische werkelijkheid. Het mededingingsrecht richt zich nu juist op die econo-
mische werkelijkheid.

5.3.2 VS: Heroverweging van het zeer ruime begrip ‘commerce among
the several states’

In de Verenigde Staten gold, behoudens de professionele baseballsport, lange tijd
dat het mogelijk verdienen van een dollar met een activiteit, duidde op een (poten-
tieel) grensoverschrijdende economische activiteit. In de Verenigde Staten riep het
Supreme Court in 1995 aan de gestage machtsuitbreiding, door een zeer ruime
interpretatie van het begrip ‘commerce among the several States’, van de federa-
tie ten koste van de Staten een halt toe. Dit gebeurde in de strafzaak United States
versus Lopez waar de juridische basis van de ‘Gun Free Zones Act’ van 1990 in
geding was.40 In een federale wet was een wapenverbod opgenomen waarbij het
leerlingen verboden was een wapen bij zich te dragen binnen een mijl rond de
middelbare school. De vraag of deze federale wet binnen de bevoegdheid van het
Congres viel, werd door het Supreme Court negatief beantwoord. De wet werd uit-
eindelijk ongrondwettig verklaard. Het bezit van een wapen op het schoolplein
was naar de mening van het Supreme Court geen economische activiteit, had geen
effect op de tussenstaatse handel en dus ging de wet de grenzen van de ‘commer-
ce clause’ te buiten. In de zaak United States versus Morrison tikte wederom het
Supreme Court het Congres op de vingers omdat de grenzen van de ‘commerce
clause’ niet in acht waren genomen.41 Sindsdien wordt gedebatteerd over de vraag
of niet-economische onderwerpen, bijvoorbeeld als het gaat om federale wetten

40 United States versus Lopez, 514 U.S. 549 (1995). ‘The Act exceeds Congress’ Commerce Clause authority.
First, although this Court has upheld a wide variety of congressional Acts regulating intrastate economic acti-
vity that substantially affected interstate commerce, the possession of a gun in a local school zone is in no sense
an economic activity that might, through repetition elsewhere, have such a substantial effect on interstate com-
merce. Section 922(q) is a criminal statute that by its terms has nothing to do with ‘commerce’ or any sort of
economic enterprise, however broadly those terms are defined. Nor is it an essential part of a larger regulation
of economic activity, in which the regulatory scheme could be undercut unless the intrastate activity were regu-
lated. It cannot, therefore, be sustained under the Court’s cases upholding regulations of activities that arise out
of or are connected with a commercial transaction, which viewed in the aggregate, substantially affects inters-
tate commerce. 
Second, 922(q) contains no jurisdictional element which would ensure, through case-by-case inquiry, that the
firearms possession in question has the requisite Page II nexus with interstate commerce. Respondent was a
local student at a local school; there is no indication that he had recently moved in interstate commerce, and
there is no requirement that his possession of the firearm have any concrete tie to interstate commerce. To
uphold the Government’s contention that 922(q) is justified because firearms possession in a local school zone
does indeed substantially affect interstate commerce would require this Court to pile inference upon inference
in a manner that would bid fair to convert congressional Commerce Clause authority to a general police power
of the sort held only by the States. P. 2-19.’

41 United States versus Morrison, 529 U.S. 598 (2000). 
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ten aanzien van het milieu, buiten de bevoegdheidssfeer van de federatie vallen.
Deze discussie kan breder gevoerd worden en ook op de sport betrokken worden.
Federalisatie van het verschijnsel sport, stopt daar waar sport niets van doen heeft
met ‘interstate commerce’. Maar op welk moment is er sprake van ‘commerce’ en
dan toch vooral, wanneer is geen sprake meer van ‘commerce’? Is het heffen van
entreegelden voldoende, de exploitatie van een sportkantine of de ontvangst van
een horloge als winstpremie bij een gewonnen toernooi, e.d.? Valt de amateursport
buiten het toepassingsbereik? En moet het ‘interstate’ karakter gaan om interland-
wedstrijden of is de herkomst van een van de spelers daartoe afdoende? Met de
recente rechtspraak in het achterhoofd is de vraag gerechtvaardigd of, en op welk
moment, sport buiten het bereik van de federale wetten valt. De grens is niet hel-
der en het is aan de rechter om in een specifiek geval aan te geven of sprake is van
‘‘commerce’’. 

5.4 Samenvatting

Zowel het EG-Verdrag als het Amerikaanse federale recht maken niet expliciet
melding van een algemene immuniteit voor sport. In de Verenigde Staten ontsnapt
de baseballsport via het benadrukken van de intrinsieke kenmerken van sport aan
de toepassing van het federale Amerikaanse antitrustrecht. Uit de Amerikaanse
praktijk blijkt dat deze zuiver intrinsieke benadering van sport als een spel met een
plaatselijk vertoningkarakter, spanning oplevert met de economische werkelijk-
heid. Een benadering waarbij de nadruk uitsluitend ligt op de niet-economische
intrinsieke aspecten van de sport doet geen recht aan het fenomeen sport. Door de
intrinsieke benadering van sport ontstaat, net als in de Verenigde Staten ten aan-
zien van de baseballsport, een spanningsveld tussen de sporteigenheid en het
begrip economische activiteit, ofwel tussen de intrinsieke en extrinsieke waarde
van sport. De zuiver intrinsieke benaderingswijze ontkent dat de sport deel uit-
maakt van de economie. Dit geldt overigens ook voor het eenzijdig benadrukken
van de positief maatschappelijke functies van sport. 

Een zuiver of uitsluitend intrinsieke benadering van het verschijnsel moet geen
plaats krijgen in het recht, omdat sport juist functioneert binnen de economische
werkelijkheid. 

Naast deze constatering is van belang of de sportactiviteit nu zonder vaste omlij-
ning en in al haar verschijningsvormen, zoals de recreatiesport, onder het toepas-
singsbereik van het EG-Verdrag valt? Ofwel wanneer is nog wel, en wanneer niet,
sprake van een economische sportactiviteit. Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den gaat het volgende hoofdstuk in op de overgang van sport als niet-economische
activiteit naar sport als economische activiteit. 
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6 Economische activiteit: overgang van
sport als spel (niet-economische activiteit)
naar sport als show (economische 
activiteit)

‘Sports serve society by providing vivid examples of excellence’

Columnist George F. Will

6.1 Inleiding

Het begrip economische activiteit is cruciaal voor de werkingssfeer van het com-
munautaire recht, de vrij-verkeerbepalingen en het mededingingsrecht in het bij-
zonder. Het begrip economische activiteit wordt onder de vrij verkeerbepalingen
bijvoorbeeld nader ingevuld door het begrip werknemer of dienst (art. 39 EG-
Verdrag en volgende of art. 49 EG-Verdrag en volgende).1 Het mededingingsrecht
(art. 81 en 82 EG-Verdrag) richt zich op entiteiten die aan het economisch proces
deelnemen door het produceren van goederen of het verlenen van diensten. Vanuit
de basisbeginselen (zie par. 1.6) is weliswaar geen sprake van een economische
activiteit, maar onder druk van de publieke belangstelling kan de sport wel als ins-
trument gaan dienen om economische doelstellingen te realiseren. De vraag is op
welk moment sprake is van een economische activiteit. Voor een goed begrip van
de overgang van sport naar instrument om economische voordelen te genereren
wordt hieronder de ontwikkeling van sport geschetst in fasen.2

Fase 1: Sport als recreatie, sport staat dicht bij het spel. Het behartigen, en het
beoefenen van actieve recreatie is de hoofddoelstelling van de sportorganisatie.
Het beoefenen van sport is vrijetijdsbesteding; de inkomsten hebben voornamelijk
een lokaal karakter (kantineopbrengsten en bijvoorbeeld verkoop van sportbeno-
digdheden).
Fase 2: Sportprestatie wordt aantrekkelijk voor de toeschouwer. Behartiging van
de passieve recreatie is wat betreft de sportorganisatie ondergeschikt aan het
hoofddoel de behartiging of beoefening van de actieve recreatie. Sport als vrij-
etijdsbesteding komt onder druk. De inkomsten hebben nog steeds een voorna-
melijk lokaal karakter. Derden, zoals sponsors, raken geïnteresseerd.

1 Arresten HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, punt 5, Donà, 13/76,
Jurispr. p. 1333, punten 12 en 13, en HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921,
r.o. punt 73

2 H.T. van Staveren maakte overigens al eerder een onderscheid in een aantal fasen o.a. in: Sport en Recht deel
8, Een terugblik op de 20e eeuw en een vooruitblik naar de 21e eeuw: Rechtspositie van de (top)sporter, 2000,
p. 30 t/m 33. 



Fase 3: Professionalisering en commercialisering. Behartiging van de passieve
recreatie ontwikkelt zich tot volwaardig nevendoel van de sportorganisatie, naast
de behartiging van de actieve recreatie. Sportbeoefening wordt arbeid of dienst-
verlening. Sport wordt meer en meer een vorm van entertainment. De inkomsten
zijn niet langer alleen verbonden met de plaats van vestiging, maar krijgen een
meer nationaal soms zelfs internationaal karakter, vanwege het uitbaten van de
competitie.
Fase 4: Sport is ‘show’: sport is ‘business’: behartiging van de passieve recreatie
is het hoofddoel van de sportorganisatie. Sportbeoefening is arbeid of dienstver-
lening. Zowel de lokale inkomsten, verkoop van skyboxen, e.d. merchandising, als
de (inter)nationale inkomsten, verkoop van mediarechten e.d., nemen een grote
vlucht. 

6.2 Fase 1 Sport als recreatie en Fase 2 Sportprestatie wordt aan-
trekkelijk voor de toeschouwer

In fase 1 is het beoefenen van actieve recreatie de hoofdoelstelling van de sport-
organisatie. De start van het commercialisatieproces ligt in de regel bij de heffing
van entreegelden, gevolgd door reclame en sponsoring, e.d. Er ontstaat dan een
dringend beroep op de sportorganisatie, bijvoorbeeld door de subsidiërende over-
heid, om de deugzame maatschappelijke doeleinden niet uit het oog te verliezen.
Immers vanuit de optiek van adepten van De Coubertin is sport slechts deugd-
zaam en goed als het in wezen gaat om het deelnemen aan het wedstrijdspel zon-
der dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Tezelfdertijd dat de sport-
organisatie blijft vasthouden aan dergelijke ‘amateurwaarden’, wordt de sportor-
ganisatie zich bewust van de publicitaire waarde van de club, en, of de sporter en
van het feit dat voor een optimale sportbeoefening het genereren van een zekere
stroom inkomsten belangrijk kan zijn. Door dit bewustwordingsproces neemt de
spanning ten opzichte van de oorspronkelijke amateurdoelstellingen toe. De sport-
organisatie zet zich in eerste instantie schrap en wendt haar controlebevoegdheden
aan ter handhaving van het oorspronkelijke amateurisme. Indien de sportorgani-
satie de exploitatie van de sportprestatie toestaat, wordt zij in in eerste instantie
gezien als ‘bijproduct’ en nochtans als een doel op zichzelf.3 Er is dan weliswaar

3 Deze benaderingswijze wordt door het Hof van Justitie EG ook gehanteerd bij het bepalen of sprake is van een
‘instelling zonder winstoogmerk’ in de betekenis van de eerder genoemde Zesde BTW-richtlijn - Artikel 13, A,
lid 1, sub m, vrijgestelde handelingen, diensten in verband met sportbeoefening, Instelling zonder winstoog-
merk. HvJ EG 21 maart 2002, Zaak C-174/00 Kennemer Golf en Country Club. In de zaak Kennemer Golfclub
werd, onder meer, deze vraag aan het Hof voorgelegd. De golfclub geeft in haar statuten blijk van oorspronke-
lijke amateuristische doelstellingen door op te nemen dat de vereniging naar Nederlands recht ten doel heeft
het doen beoefenen en bevorderen van sport en spel, in het bijzonder de golfsport. De vereniging ontvangt naast
jaarlijks contributies, entreegelden en verplicht tevens de leden deel te nemen aan een renteloze obligatielening.
Ook niet- leden kunnen tegen betaling van een dagcontributie gebruik maken van het golfcomplex. Bovendien
heeft de vereniging meerdere boekjaren met een positief saldo afgesloten en het positieve saldo overgeheveld
naar de reserves. Het Hof merkt in dit verband op dat uit het artikel volgt dat bij de kwalificatie van een instel-
ling als instelling zonder winstoogmerk in de zin van deze bepaling, het door de instelling nagestreefde doel in
aanmerking moet worden genomen. In tegenstelling tot een commerciële onderneming mag de instelling niet
tot doel hebben winst te maken ter verdeling onder de leden. Het Hof stelt voorts dat Artikel 13, A, lid 1, 
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in formele zin nog steeds sprake van amateursport, er kan wel al sprake zijn van
een economische activiteit in de zin van art. 2 van het EG-Verdrag (zie 7.5, 8.2 en
8.3).

6.3 Fase 3 Professionalisering en commercialisering

Gedurende het commercialiseringproces bemerken de clubs dat het streven naar
het behoud van het amateurisme ten koste gaat van de sportprestaties en het eco-
nomisch rendabel houden van de club. De sportorganisatie ziet in dat zij voor het
behoud van topsport en het economisch rendabel houden van de sport, de accen-
ten in het beleid moet verleggen. De belangen en problemen van de commerciële
teams en topsporters, zo realiseert de sportorganisatie zich, zijn ook de belangen
en problemen van de sportorganisatie en dus ontwikkelt zich een aparte sectie top-
sport die zich specifiek richt op de belangen en problemen van dit segment. De
sportorganisatie laat het verstrekken van vergoedingen die de gemaakte onkosten
overtreffen aan de sporter toe. Sport wordt beroepssport. Eventuele verboden op
reclame en sponsoring heft de organisatie op. Binnen de oorspronkelijke pirami-
dale verenigingsstructuur (hoofdstuk 2.3) ontstaat zo een professionele bovenlaag
die binnen de gelede structuur verbonden is met de breedtesport. Wat betreft de
onderlaag, de breedtesport, overheersen de idealistische, amateuristische doelstel-
lingen. Dit lijkt, in aanmerking genomen de maatschappelijke acceptatie van het
fenomeen, binnen één en dezelfde sportstructuur tot een tweeslachtige houding.
De sportorganisatie treedt niet alleen op als bewaker en organisator van het ‘intrin-
sieke werkterrein’, als handhaver van de spelregels en organisator van competities,
maar heeft ook een taak als het gaat om de exploitatie van de competitie. 

De inkomsten nemen in deze fase een grote vlucht. Niet alleen kan de club
over recettegelden en andere inkomsten beschikken die onlosmakelijk verbonden
zijn met de plaats van vestiging (opbrengsten uit de kantine, verkoop van club-
kleding, e.d.), maar er ontstaat een stroom inkomsten die verbonden is met het uit-
baten van de competitie als geheel. De economische activiteiten krijgen een meer
nationaal, of in geval van internationale competities, een meer internationaal
karakter. 

De sportorganisatie en de clubs zijn inmiddels afhankelijk geworden van de
inkomsten en zien zich, mede door een steeds verder terugtredende overheid,
genoodzaakt om derden bij de sport te betrekken. Door de verschuiving van de
lokale naar de (inter)nationale markt krijgt ook de sponsoring veelal een ander
karakter. Het gaat niet alleen om de verkoop van het product, of het bedrijf, maar
de sponsor krijgt interesse om de sport te gebruiken als vehikel ter begunstiging

sub m, van de Zesde richtlijn (77/388) aldus moet worden uitgelegd, dat een instelling als instelling zonder
winstoogmerk kan worden gekwalificeerd, ook indien zij systematisch streeft naar overschotten die zij vervol-
gens aanwendt ten dienste van haar prestaties. De vereniging blijft een vereniging zonder winstoogmerk voor
het toepassingsbereik van de btw-richtlijn zo lang de inkomsten ten goede komen aan het eigenlijke statutaire
doel van de vereniging. 
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van het eigen imago. Het beschikbare inkomen wendt de sportorganisatie vooral
aan om de sportprestatie naar een hoger niveau te tillen. In het merendeel der
gevallen blijven in deze ontwikkelingsfase de clubs dezelfde rechtsvorm behou-
den, omdat het genereren van economische voordelen niet in strijd is met de
rechtsregels die betrekking hebben op de vereniging. In de voetbalsport hebben
een beperkt aantal (top)clubs de verenigingsvorm ingewisseld voor de BV of NV.
Hiermee uiten zij dat winststreven dwingend deel uitmaakt van de door de onder-
neming nagestreefde doelen.4 Uit het afscheid van de verenigingsvorm blijkt dat
voor die onderneming de oorspronkelijke amateurdoelstellingen zijn verlaten. Het
gaat in deze fase nog steeds om een en dezelfde sportorganisatie. Binnen deze
organisatie zal één bepaalde groep deelnemers, de topsporters en topclubs, steeds
verder verwijderd raken van de sportbeoefening in de lagere regionen van de
structuur. 

6.4 Fase 4 Sport is ‘show’: sport is ‘business’

De topclubs of topsporters blijven een remmende werking ervaren van de sport-
organisatie, omdat de sportorganisatie nog steeds niet ten volle kan voldoen aan
de bedrijfsmatige eisen die deze topclubs of topsporters stellen. De nationale bon-
den vertegenwoordigen de clubs op internationaal niveau. Dit terwijl de nationale
bond niet alleen de belangen van deze specifieke groep behartigt, maar ook de
belangen van de grote groep breedtesporters. Als het ware wordt de legitimatie
van de bond om namens deze specifieke groep topclubs of topsporters beslissin-
gen te nemen gefrustreerd door een veel grotere groep breedtesporters met ande-
re belangen. Het kan zijn dat de huidige organisatiestructuur in stand blijft maar
dat meer zeggenschap wordt gecreëerd ten aanzien van de topclubs en topsporters,
om voldoende draagvlak te krijgen voor de besluiten. 

Een tendens kan ook zijn dat de sportorganisatiestructuur in tact blijft maar dat
de oplossing wordt gezocht in andere competitiestructuren. Bijvoorbeeld een
competitiestructuur die meer recht doet aan de commerciële belangen van de top-
clubs en topsporters. Deze tendens heeft zich al voor gedaan in de individuele top-
sport, zoals het tennis. Individuen of clubs spelen wedstrijden en daaraan is een
bepaald puntensysteem gekoppeld. De topindividuen of topclubs met het hoogste
aantal punten treffen elkaar bij bepaalde grote internationale toernooien (verge-
lijkbaar met de Grand Slam’ in tennis). Deze internationale toernooien doen een
steeds groter beroep op de topclubs en topsporters, waardoor de nationale compe-
titie als het ware uitholt. 

4 De motieven voor het omzetten van de verenigingsvorm naar een NV of BV zijn divers. De zakelijke belangen
zijn toegenomen en door omzetting verwachten de bestuurders eenvoudiger kapitaal aan te kunnen trekken. Een
ander motief is dat het eigenaarsbelang gemakkelijker kan worden overgedragen dan wanneer sprake is van een
vereniging, wat bevordelijk is voor de continuïteit van de onderneming. Daarnaast is het motief relevant dat
onder Nederlands recht de vereniging krachtens art. 2:26 lid 3 BW geen winst mag verdelen onder haar leden,
terwijl de vennootschap juist gedreven wordt door het winststreven.
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Er bestaat een reële dreiging dat de topclubs of topsporters zich afsplitsen van de
bestaande sportorganisatiestructuur. Er ontstaat dan een knip tussen de onderlaag
en de bovenlaag. De bovenlaag keert de deugdzame waarden van sport de rug toe
en is niet langer solidair met de groep breedtesporters. Er ontstaat bij de afge-
scheiden groep dan vaak interesse voor een andere, meer gesloten, sportorganisa-
tiestructuur, zoals in de Verenigde Staten. Dat deze dreiging reëel is blijkt uit de
totstandkoming van de Euroleague in basketball. Ook worden in andere sporten
voorstellen in deze richting gedaan. Zo legde in de voetbalsport in de zomer van
1998 Media Partners International Limited het voorstel op tafel om de topclubs uit
verschillende Europese landen te verenigingen in de ‘European Football League’.5

Na dit aanbod richtten de clubs de G-14 op en togen met dit voorstel naar de
Europese voetbalsportorganisatie. De G-14 was een ‘European Economic Interest
Grouping’, bestond uit achttien grote voetbalclubs en was gevestigd in België. De
Europese voetbalsportorganisatie was niet bijzonder ingenomen met dit voorstel
omdat dit voorstel vanzelfsprekend afbreuk zou doen aan de macht van de
Europese sportorganisatie en de door haar georganiseerde competitie. Uiteindelijk
lukte het Media Partners niet het voorstel daadwerkelijk van de grond te tillen. Na
de dreiging van de G-14 en Media Partners werd de competitiestructuur van de
Championsleague aangepast en werd overeenstemming bereikt over een andere
verdeling van de inkomsten uit de Championsleague. Tot nu toe blijft het in de
voetbalsport bij een dreiging om een grotere mate van zeggenschap binnen de
bestaande structuur af te dwingen (zie hoofdstuk 17, met name 17.4). In februari
2008 is het besluit genomen om de G-14 op te heffen (zie par. 24.1).6

Hoewel de praktijk uitwijst dat afsplitsing voorkomt, blijft de Europese
Gemeenschap uitgaan van de traditionele structuur met een overkoepelende bond
die zowel toeziet op recreatiesport als op topsport. Zo ziet de Europese
Gemeenschap als een van de taken van de overkoepelende bonden dat zij een cen-
trale rol spelen ‘bij de noodzakelijke solidariteit tussen de verschillende niveaus
van de sportbeoefening, van recreatiesport tot topsport. Zij maken onder meer de
ondersteuning van de amateursport mogelijk, evenals de gelijke toegang tot sport-
beoefening, de opleiding van jongeren, de bescherming van de gezondheid van
sporters en de bestrijding van doping.’7 De Europese Gemeenschap lijkt zich dus
niet te realiseren dat de professionele top zich kan afscheiden van de oorspronke-
lijke structuur.

5 Publicatieblad Nr. C 070 van 13 maart 1999 p. 5. Aanmelding van overeenkomsten betreffende de European
Football League. Zaak nr. IV/37.400 Project Gandalf.

6 Website van G-14 onder press releases, bezocht 1 maart 2008, http://www.g14.com/main.php.
7 Aandacht voor de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelijke functie daarvan bij de uitvoering

van het communautaire beleid; http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l35007.htm. Bezocht 23 mei 2005.

Hoofdstuk 6 89



6.5 Samenvatting 

Het onderscheiden van fasen in relatie tot de ontwikkeling van sport impliceert het
genereren van alternatieven. Het gaat echter in de meeste gevallen om een schijn-
baar dwingende voortschrijdende ontwikkeling waarbij onderscheid gemaakt kan
worden tussen verschillende verschijningsvormen van sport. Bepaalde verschij-
ningsvormen genereren eerder publieke belangstelling en tonen zich eerder als
economische activiteit dan andere verschijningsvormen. Zo kan een onderscheid
gemaakt worden naar: 
– individuele sport, zoals golf, versus teamsport, zoals American football;
– sporten die voornamelijk actief beoefend worden, zoals zwemmen, en sporten

die relatief gezien niet op grote schaal actief worden beoefend maar die wel
veel toeschouwers trekken, zoals autoraces; 

– gevestigde sporten, zoals voetbal, versus nieuwe sporten als kite-surfing. 
Dit betekent dat niet alle sporten dezelfde ontwikkeling doormaken en niet alle
fasen doorlopen. De georganiseerde Europese teamsport is bijvoorbeeld grofweg
doorgedrongen tot de hierboven beschreven fase 3. De Amerikaanse professione-
le leagues bevinden zich in fase 4 en kenmerken zich, onafhankelijk van de
geschetste ontwikkeling, al vanaf het begin van de georganiseerde sport door een
sterk commercieel karakter. 
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7 Het begrip amateur(sport) in relatie tot het
begrip economische activiteit

Rond 1930: ‘A college racing stable makes as much sense as college football. The

jockey could carry the college colors; the students could cheer, the alumni could bet;

and the horse wouldn’t have to pass a history test.’

Robert Maynard Hutchins, former president of the University of Chicago

7.1 Inleiding

Nu duidelijk is dat de sport zich dwingend ontwikkelt van sport als spel naar sport
als economische activiteit (zie hoofdstuk 6) gaat dit hoofdstuk in op de vraag
welke plaats het amateurisme in de sport inneemt bij de afbakening van het begrip
economische activiteit. De Verklaringen en thans het Verdrag van Lissabon rich-
ten zich op de deugdzame waarden waardoor de indruk kan ontstaan dat de ‘ama-
teur(sport)’ buiten de werkingssfeer van het EG-Verdrag valt. Het Hof van Justitie
EG geeft, zoals eerder gezegd, in het arrest Walrave en Koch aan dat sport uitslui-
tend onder het bereik van het Gemeenschapsrecht valt, als sprake is van een eco-
nomische activiteit in de zin van art. 2 van het EG-Verdrag. Mortelmans vraagt
zich in zijn annotatie bij het Bosman-arrest af of amateurs zich niet ook op de non-
discriminatiebepalingen in het EG-Verdrag kunnen beroepen.1 Mortelmans han-
teert dus een schijnbaar juridische tegenstelling tussen amateurisme en professio-
nalisme. Terwijl amateurisme niet als vanzelfsprekend onder het EG-Verdrag valt
zou dit wel automatisch het geval zijn voor het professionalisme. 

De scheidslijnen tussen amateursport en professionele sport, evenals het ver-
schil tussen recreatiesport en topsport, evenals het verschil tussen recreatiesport
en sport als vorm van entertainment als wel andersoortige vormen van sport zijn
vaag.2 Van Staveren verklaart het onscherpe onderscheid door te wijzen op de
onderscheidende kenmerken die zowel deels in de instelling van de beoefenaar als
deels in de organisatiewijze besloten liggen.3 Een goede beoordeling kan daarom
uitsluitend plaatsvinden als het begrip amateurisme in een juridisch kader wordt
geplaatst. Daarbij maak ik een onderscheid tussen enerzijds het amateurisme en
professionalisme, zoals beide begrippen zich manifesteren als functioneel onder-
scheid tussen de amateursporter en de beroepssporter en zoals de begrippen spo-
ren nalaten in de sportorganisatiestructuur. 

1 K. Mortelmans, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 4 SEW 141. 
2 Vergelijk de opinie van A-G Cosmas in de zaken C-51/96 en C-191/97.
3 H. T. van Staveren, Het voetbalcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981, p.
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7.2 Amateurisme zoals het begrip zich manifesteert in relatie tot
de sportorganisatie

De sportorganisatie en de sporter die zich richten op de breedte- of recreatiesport
en geen economische actviteiten ontplooien, functioneren (binnen de grenzen van
het nationale recht) autonoom en vallen buiten de werkingssfeer van de verbods-
bepalingen in het EG-Verdrag. De autonomie van sportorganisaties en de bewus-
te terughoudende opstelling van de communautaire overheid als het gaat om de
positief maatschappelijke functies staan onder druk op het moment dat de sport-
organisatie en, of haar leden economische activiteiten uitoefenen. Op dat moment
kan het zwaartepunt van de aandacht bij de overkoepelende amateursportorgani-
saties nog liggen op het bevorderen en het doen bevorderen van sport in relatie tot
bijvoorbeeld educatie en volksgezondheid. Deze meer idealistische doelstellingen
evenals de noodzakelijkheid van samenwerking komen tot bloei in de vereni-
gingsstructuur.4 In algemene zin zijn sportorganisaties oorspronkelijk, onder
nadrukkelijke verwijzing naar de wens om het aantal deelnemers aan het spel uit
te breiden en de inkadering in positief maatschappelijke doeleinden, dan ook niet
in het leven geroepen met als doel de sportprestatie te exploiteren (par. 2.2). 

Het idealisme is vooral verankerd in de Olympische Beweging. Het voor-
naamste doel van het IOC, als gezaghebbend orgaan, wordt als volgt verwoord: 

‘To contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport, practi-

ced without discrimination of any kind and in the Olympic Spirit, which requires mutual under-

standing with a spirit of friendship, solidarity and fair play.’5

In navolging van het IOC werd ook in de oorspronkelijke statuten van de ‘oude’
sportorganisaties expliciet verwezen naar de positieve functies van sport voor de
samenleving. In de loop van de 20e eeuw was deze uitdrukkelijke verwijzing niet
langer noodzakelijk omdat de maatschappelijke inkadering van sport al had plaats
gevonden. Toch erkennen ook nu nog sommige internationale federaties meer
idealistische doelstellingen in hun regelgeving, zoals ‘to promote sportsmanship
and fair play (…)’.6 In de Verenigde Staten zijn verwijzingen naar de oorspronke-
lijke amateuristische waarden terug te vinden bij organisaties die zich richten op
de sportbeoefening op scholen, colleges en universiteiten. Het fundamenteel
beleid van de NCAA, het belangrijkste overkoepelend orgaan voor collegesporten,

4 Door de nadruk op de idealistische doelstellingen koos de sport bij het ontstaan van de georganiseerde wed-
strijdsport, als gemeenschappelijke organisatievorm niet voor een samenwerkingsvorm als de NV. Dit zou er
immers op duiden dat het samenwerkingsverband uit zou zijn op financieel of materieel gewin, wat destijds in
strijd werd geacht met het wezenskarakter van de sport. 

5 Artikel 1 Olympic Charter.
6 De UCI geeft bijvoorbeeld als doelstellingen in art. 1 van de UCI-Constitution weer: to direct, develop, regu-

late, control and discipline cycling under all forms worldwide; to promote cycling in all countries of the world
and at all levels; to organize, for all cycling sport disciplines, world championships of which it is the sole hol-
der and owner; Naast deze doelstellingen kennen de meeste statuten van internationale federaties ook meer
idealistische doelstellingen zo ook de UCI, zij vervolgt in hetzelfde artikel, to encourage friendship between
all members of the cycling world; to promote sportsmanship and fair play (…).
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is bijvoorbeeld: ‘to maintain intercollegiate athletics as an integral part of the edu-
cational program and the athlete as the integral part of the student body and, by so
doing, retain a clear line of demarcation between college athletics and professional
sport.’7

Dergelijke verwijzingen geven niet alleen uitdrukking aan de idealistische
visie van de oprichters van een bepaalde tak van sport of overkoepelende sportor-
ganisatie van meerdere takken van sport (IOC en bijvoorbeeld de NCAA) maar
refereren dus tevens aan een bepaald positief maatschappelijk belang.
Tegenwoordig wordt, veelal impliciet, verwezen naar de deugdzame waarden en
beslaat het statutaire doel over het algemeen het bevorderen van de beoefening van
een bepaalde tak van sport door enerzijds het organiseren van wedstrijden en kam-
pioenschappen of anderzijds het organiseren van de deelname aan wedstrijden en
kampioenschappen. 

Het amateurisme vertaalt zich niet alleen direct dan wel indirect in de doel-
stellingen van de sportorganisatie maar ook in reglementen van de sportorganisa-
tie. Dergelijke reglementen maken het genereren van inkomsten ondergeschikt
aan dit ideële (statutaire) doel. Deze bepalingen worden gezien als noodzakelijk
voor de goede werking van het sportgemeenschapsverband teneinde de deugdza-
me doelen te waarborgen. De sportorganisatie verbiedt vergoedingen aan de spor-
ter. Deze amateurbepalingen gaan uit van de sport als vrijetijdsbesteding waarbij
sportbeoefening niet tot doel heeft de sporter van een inkomen te voorzien. De
International Amateur Boxing Association (AIBA) stelt bijvoorbeeld, onder
Article xviii, sub A: 

‘To be eligible to compete in Amateur Boxing under AIBA Rules such person should not have

boxed with or against a professional boxer for a money prize or in open competition.’

In de vroege dagen van de ontwikkeling van de amateursport werd iedere finan-
ciële tegemoetkoming verboden. Dit strakke criterium onderscheidde immers de
amateursporter van de professionele sporter (zie volgende paragraaf).
Tegenwoordig komen vergoedingen, voor bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, niet
in strijd met de idealistische amateurdoelstellingen. Deze discussie werd in
Europa in de sport aan het begin van de 20e eeuw al beslecht.8 De sportorganisa-
tie geeft aan of, en tot welke hoogte, een onkostenvergoeding aan de sporters is
toegestaan. Naast een eventuele vergoeding van de onkosten, indien de regelingen
van de sportorganisatie en de inkomsten van de vereniging dit toelaten, ontvangt
de sporter dus verder geen financiële genoegdoening voor zijn inzet en behoudt
de sporter de ‘amateurstatus’. Naast deze op de sporter gerichte regelingen ken-
nen amateursportorganisaties ook wel meer algemene verboden op reclame en
sponsoring. 

7 Constitution and Interpretations of the NCAA, art II, 1 (a), reprinted in App. 116. Cited in 468 U.S. 85 (1984)
by Justice White in a dissenting opinion. 

8 Zie bijvoorbeeld H.T. van Staveren, Het voetbalcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer:
Kluwer 1981, p. 55.
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7.3 Amateurisme zoals het begrip zich manifesteert in relatie tot
de sporter: twee criteria

Het begrip amateurisme richt zich eerst en vooral op de beleving van sport door
de sporter. Naast het objectieve criterium dat ‘amateurs’ voor hun diensten geen
financiële of andere vergoeding behoren te ontvangen, bestaat ten aanzien van het
begrip ‘amateurisme’ dus een tweede subjectief criterium dat veronderstelt dat een
amateur deelneemt voor, onder meer, zijn fysiek en mentaal welzijn of bepaalde
sociale motieven. De houding van de amateursporter is namelijk vooral verbonden
met het ongedwongen, doelvrije karakter van spel. Een ‘amateur’ wordt gedefi-
nieerd in de ‘Constitution’ van de meest belangrijke overkoepelend sportorgani-
satie voor ‘intercollegiate sports’ in de Verenigde Staten de NCAA als iemand
wiens participatie is ‘motivated primarily by education and by the physical, men-
tal and social benefits to be derived.’9 In Europa wordt het begrip amateurisme op
vergelijkbare wijze ingevuld. In 1997 sprak Marcelino Oreja als lid van de
Europese Commissie op het 7th European Sportsforum en stelde dat: 

‘amateur sport reflects that genuine, disinterested love of taking part in a sport’. 

Dit criterium, dat betrekking heeft op de houding van een sporter tot de beoefe-
ning van zijn specifieke tak van sport, is niet meetbaar. 

Het is daarom mogelijk dat een niet-amateursporter het deelnemen laat preva-
leren boven de prestatie. De niet-amateur kan immers het spel nog steeds ervaren
als ludieke ongedwongen gezonde krachtsinspanning, waarbij de gezelligheid van
de samenkomst van atleten hem het meest tot deelname inspireert. Aan de andere
kant kan ook een amateursporter juist gemotiveerd worden door het prestatiestre-
ven. Amateurdeelnemers zijn ook prestatiegericht en wel eens tot tranen toe
geraakt na onverwacht te hebben gewonnen van een gevreesde tegenstander, of
woedend na een verliespartij. 

Het criterium voor het begrip amateurisme ‘deelnemen uitsluitend voor de lief-
de van sport’ kan wegens het persoonlijke en subjectieve karakter niet als norm
functioneren voor de sportorganisatie noch voor de (communautaire) overheid.
Naast dit subjectieve criterium bestaat een tweede criterium dat wel meetbaar is.
Dit criterium bepaalt dat de sporter niet wordt betaald voor zijn of haar inzet. Hij
of zij beoefent sport immers als vorm van vrijetijdsbesteding en daar behoort van-
uit de amateurgedachte geen financiële vergoeding tegenover te staan. 

9 NCAA constitution, Section 1.6.

94 Het begrip amateur(sport) in relatie tot het begrip economische activiteit



7.4 Amateurs die geen economische activiteiten uitoefenen in de
zin van het EG-Verdrag

Zoals hiervoor al gezegd vraagt Mortelmans zich in zijn annotatie bij het Bosman-
arrest af of amateurs zich niet ook op de non-discriminatiebepalingen in het EG-
Verdrag kunnen beroepen.10 Met ‘amateurs’ doelt Mortelmans zeer waarschijnlijk
op spelers/individuen die geen economische activiteiten in de betekenis van het
EG-Verdrag uitoefenen. Mortelmans verwijst waarschijnlijk naar de meer alge-
mene situatie dat geen sprake is van een ‘werknemer’ of ‘dienst’ in de betekenis
van het EG-Verdrag. De eigenlijke vraag van Mortelmans betreft dan ook niet de
sport in het bijzonder, maar meer algemeen, of ook een niet-werknemer of niet-
dienstverrichter in de zin van het EG-Verdrag een beroep kan doen op de ver-
dragsbepalingen, bijvoorbeeld van het vrij verkeer van personen en diensten. Een
dergelijke vraag is dus wel relevant voor de sport maar is geen typische sport-
vraag. 

Het Hof van Justitie EG vervolgt de algemene aanname in Walrave en Koch dat
sport uitsluitend onder het bereik van het Gemeenschapsrecht valt, als sprake is
van een economische activiteit in de zin van art. 2 van het EG-Verdrag, met de zui-
ver instrumentele benadering dat wanneer het gaat om in loondienst verrichte
arbeid en tegen beloning verrichte arbeid, sport als een economische activiteit in
de zin van art. 2 van het Verdrag moet worden beschouwd.11 De als beroep bedre-
ven sport is een bezoldigde werkzaamheid, dus heeft een economisch karakter en
valt daarmee onder het EG-Verdrag.12 Daarmee interpreteert het Hof van Justitie
EG het begrip economische activiteit aan de hand van de criteria van de vrij ver-
keerregelingen betreffende het vrij verkeer van personen of het vrij verkeer van
diensten.13

De vrij-verkeerbepalingen worden gezien als een uitwerking van het algemeen
verbod van discriminatie naar nationaliteit. Het verbod van discriminatie naar
nationaliteit, art. 12 EG-Verdrag vormt een belangrijke kernbepaling van het EG-
Verdrag. Ook binnen de werkingssfeer van het Verdrag van Lissabon en onver-
minderd de bijzondere bepalingen ervan, is iedere discriminatie krachtens art. 17
op grond van nationaliteit verboden. Voor een goede werking van de interne markt
is het immers niet wenselijk dat gediscrimineerd wordt naar nationaliteit van per-
sonen, rechtspersonen en ondernemingen. Artikel 12 EG-Verdrag is een algeme-
ne bepaling die, onder meer, geconcretiseerd uitwerking vindt in de vrij-verkeer-

10 K. Mortelmans, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, 4 SEW 141. 
11 Arrest HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, punt 4 en 5, arrest Hof

van 14 juli 1976, vergelijk HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333, punt 12, arresten HvJ EG
15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 73, 12 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96,
Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, punt 41, en HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C-176/96,
Jurispr. p. I-2681.

12 Ook semi-professionals (zie HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333, r.o. 12) en sporters die een
vergoeding krijgen van een club in een sport die nog de ‘amateurstatus draagt., vallen onder de bepalingen. Zie
bijvoorbeeld M.J. Beloff QC, T. Kerr & M. Demetriou, Sports Law, Oxford: Hart publishing 1999, p.73-74, en
R.F.M.J. Kerckhoffs, Economische gevolgen van het Bosman-arrest, Deventer: Gouda Quint 1997, p. 32-34.

13 Zie ook de richtlijn 2004/38/EG van de Raad van 29 april 2004 (PbEG 2004, L257).
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bepalingen waaronder het vrij verkeer van werknemers art. 39 EG-Verdrag (en ex
39 Verdrag van Lissabon). Werknemers hebben het recht zich vrij binnen de Unie
te verplaatsen en iedere discriminatie op grond van nationaliteit tussen werkne-
mers van de Lidstaten, wat betreft werkgelegenheid, beloning en de overige
arbeidsvoorwaarden, is verboden. 

In voorkomende gevallen past het Hof van Justitie EG weliswaar de specifie-
ke verboden toe, maar doet daarnaast regelmatig een beroep op dit meer algeme-
ne artikel. Dit omdat vaak meerdere vrij-verkeerbepalingen van toepassing zijn en
art. 12 EG-Verdrag als vangnet fungeert moge het toepassingsbereik van de
betrokken bepalingen niet afdoende zijn. Artikel 12 EG-Verdrag heeft rechtst-
reekse werking en horizontale werking (zoals al eerder uiteengezet in par. 4.3). Dit
houdt in dat het artikel niet slechts door particulieren jegens de staat maar ook
jegens andere particulieren kan worden ingeroepen indien deze zich in een verge-
lijkbare positie als de Staat bevinden.14

Artikel 12 EG-Verdrag kan echter slechts autonoom toepassing vinden in situ-
aties die wel door het Gemeenschapsrecht worden beheerst, maar waarvoor het
EG-Verdrag niet in bijzondere discriminatieverboden, zoals art. 39 EG-Verdrag,
voorziet.15 Slechts binnen de door het Hof van Justitie EG geduide werkingssfeer
van het Verdrag is iedere discriminatie op grond van nationaliteit verboden. Gelet
op de doelstellingen van het EG-Verdrag richt de werkingssfeer zich op de eco-
nomische sportactiviteit.16 Voorlopig start ieder arrest van het Hof van Justitie EG
met de overweging waaruit blijkt dat uitsluitend de economische sportactiviteit
onder het EG-Verdrag valt.17 Hoewel art. 18 EG-Verdrag iedere burger van de
Unie het recht toekent vrij op het grondgebied van de Lidstaten te reizen en te ver-
blijven, kent het EG-Verdrag niet het vrij verkeer van alle burgers. Ondanks het
feit dat steeds meer niet-economische doelstellingen een plaats veroveren in het
Gemeenschapsrecht, richten de verbodsbepalingen zich ondanks een voortschrij-
dende integratie van markten dus nog steeds op het economisch terrein. Het is om
die reden niet aannemelijk dat de geschetste situatie waarbij sporters geen econo-
mische activiteiten uitoefenen in de zin van het Verdrag, door het Gemeenschaps-
recht wordt beheerst. Voor een beroep op de vrij-verkeerbepalingen en overigens
ook het mededingingsrecht blijft het verrichten van een economische activiteit
bepalend. Van een amateursporter kan vanuit de sport gezien nog steeds sprake
zijn als het genereren van inkomsten geen doel op zichzelf vormt. Richtinggevend
voor de afbakening van werkingssfeer van het communautaire recht, doch niet
juridisch bepalend, is het onderscheid tussen de amateursporter en de professio-
nele sporter, zoals het onderscheid zich uit in het beloningscriterium.

Voor de toepassing van het EG-Verdrag is niet het begrip ‘amateur’ bepalend maar
de vraag of sprake is van betaalde arbeid of dienstverlening. 

14 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, r.o. 18.
15 Zie onder andere: HvJ EG, 10 december 1991, Merci convenzionali portodi Genova, C-179/90 Jurispr. p. I

5889, punt 11.
16 HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C176/96, Jurispr. p. I2681, ro. 39.
17 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991.
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7.5 ‘Amateur’-sporters en het mogelijkerwijs verrichten van een
economische activiteit 

Het kan ook zo zijn dat Mortelmans een andere begripsinvulling ten aanzien van
de amateursporter hanteert en doelt op een sporter die bijvoorbeeld een doelvrije
houding aanneemt, of door de sportorganisatie wordt aangemerkt als amateur,
maar wel enige compensatie ontvangt.18

Ondanks de vermeende doelvrije houding van de sporter (zeker in de eerste
fase en aan het begin van de tweede fase, zie par. 6.2), tendeert de sportstructuur
automatisch en dwingend naar één winnaar binnen een bepaald selectieniveau. Op
ieder niveau bestaan sporters die binnen de competitie het beste presteren. Onder
de amateursporters bevinden zich ook topsporters die deelnemen aan internatio-
nale wedstrijden en -competities. Amateurtopsporters moeten zich onder druk van
de publieke belangstelling, steeds meer inspanning getroosten om het topsportni-
veau te bereiken en op dit niveau te blijven presteren. Veel van de vrije tijd van
dergelijke sporters wordt opgeslokt door het bedrijven van topsport. Er wordt in
de eerste en tweede fase echter nog steeds verondersteld dat zij hun tak van sport
beoefenen uit liefhebberij en over voldoende vrije tijd beschikken om zich op dit
selectieniveau te kunnen handhaven. Wel zijn de club en de sportorganisatie, de
sporter al in de tweede fase ter wille als het gaat om de faciliteiten zo goed moge-
lijk af te stemmen op de behoefte van de sporter. De topsporters worden zich tege-
lijkertijd meer en meer bewust van de eigen marktwaarde, maar de sportorganisa-
tie geeft niet toe en houdt vast aan het amateuristische ideaal. De topsporters staan
dan ook nog steeds in dezelfde verenigingsrechtelijke relatie tot de club en/of
sportorganisatie, zoals de recreanten. 

Door het toegenomen prestatiestreven gaan sportorganisaties langzamerhand,
zij het eerst oogluikend, enige compensatie toestaan, bijvoorbeeld in natura. Er
ontstaat op deze wijze een vorm van ‘schijnamateurisme’.19 Soms gaat het in eer-
ste instantie om tegemoetkomingen waardoor de schoolopleiding, of het werk
beter aansluiten bij de trainingsbehoeften van de sporter. Vaak gaat het ook om
compensatievergoedingen die de sporter in staat stellen deel te nemen aan wed-
strijden in binnen- en buitenland. Zolang het genereren van inkomsten geen doel
op zichzelf vormt, is in formele zin nog steeds sprake van een amateursporter.
Toch neemt dit niet weg dat in de zin van het EG-Verdrag sprake kan zijn van een
economische activiteit (zie hoofdstuk 8). 

18 Stefaan van den Bogaert, Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen in the EU Post Bosman, Kluwer
Law International: European Monographs 2005 geeft op p. 74 weer dat ook een beroep op artikel 18 EG-
Verdrag mogelijk is voor ‘amateursporters’. Onder het begrip amateursporter rekent hij dan wel amateurspor-
ters die een economische activiteit uitoefenen. ‘Taking into account the preceding considerations of the Court
on the status of citizinship of the Union, it can relatively safely be assumed that EU amateur sportmen who law-
fully reside in a host Member State and who satisfy the formal conditions of sufficiant financial resources and
coverage under sickness insurance derive derive a right from article 18 EC...’.

19 H.T. van Staveren in: Sport en Recht deel 8, Een terugblik op de 20e eeuw en een vooruitblik naar de 21e eeuw:
Rechtspositie van de (top)sporter, 2000, p. 31.
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Bestaan er voor de talentvolle amateurtopsporter alternatieven dan zal hij, als de
mogelijkheid zich voordoet, de overgang maken naar de beoefening van zijn tak
van sport als professional. Zij verlaten de club en de nationale amateursportorga-
nisatie om hun kansen elders, bijvoorbeeld in het buitenland waar geen strikte
amateurregelingen bestaan, te beproeven. Op het moment dat de bond bemerkt dat
door het krampachtig handhaven van de amateurbepalingen niet-betaalde sporters
hun heil elders zoeken en dat het ontduiken van de amateurbepalingen eerder regel
dan uitzondering is, zal hij in het algemeen het verstrekken van vergoedingen die
de gemaakte onkosten overtreffen aan de sporter toelaten. Onder druk van de hoge
eisen die de sportorganisatie en de club aan de sporter stellen verandert het karak-
ter van de prestatie en vindt geleidelijk een omslag plaats naar ‘professionele
sport’ of arbeid.20 Sportbeoefening is voor de topsporter betaalde arbeid, een
levensinvulling en niet langer een vorm van vrijetijdsbesteding. Deelneming aan
wedstrijden vormt de essentie van zijn activiteit als beroepssporter. Of sprake is
van een economische activiteit in de betekenis van het EG-Verdrag staat dan niet
meer ter discussie. Er ontstaat een aparte contractuele relatie tussen de sporter en
de club en/of sportorganisatie. Bij teamsporten bestaat de contractuele relatie tus-
sen speler en club meestal uit een arbeidsovereenkomst. Immers de spelers treden
collectief op, als team, bij de productie van de wedstrijd of competitie en verrich-
ten onzelfstandige arbeid waardoor zij in deze hoedanigheid worden aangemerkt
als werknemers.21 Overigens kan de teamspeler in overeenstemming met de club
ook besluiten in overeenstemming met de regelgeving van de sportorganisatie niet
als werknemer in dienst te treden maar zichzelf ter beschikking te stellen van de
club, door middel van een management BV. Het kan ook zo zijn dat de sporter,
mits aan alle wettelijke vereisten is voldaan, eveneens in een werknemersrelatie
verkeert ten opzichte van de sponsor. Wanneer de individuele prestatie van de
teamspeler centraal staat of als het gaat om een individuele sporter, is sprake van
zelfstandige arbeid.

7.6 Samenvatting

Er is sprake van een geleidelijke maar ook schijnbaar dwingende overgang van
sport als niet-economische activiteit naar sport als economische activiteit. Het
begrip ‘amateur’ veronderstelt enerzijds dat iemand deelneemt uit liefhebberij en

20 Participatie van de sporter op de hoogste niveaus vereist immers een serieuze toewijding aan de betreffende
sport, oefening en training vormen, om dit niveau te bereiken en te handhaven, een absolute voorwaarde. Gelet
op de vele trainingsuren, deelname aan internationale en nationale wedstrijden en bijvoorbeeld bezoeken aan
fysiotherapeut, zaakwaarnemers, sponsors, e.d. heeft de sporter nauwelijks tijd om aan een andere carrière te
werken.

21 Anders: F.O.W. Vogelaar, Marktwerking Moet!, (oratie Amsterdam UvA, Amsterdam: Vossiuspers AUP 2000. 
Zie P.J.G. Kapteyn & P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschap, Deventer:
Kluwer 2003, H.VII, § 5.1, zaken C-196/87, HvJ EG 5 oktober 1988, zaak C-196/87 Udo Steymann tegen
staatssecretaris van justitie, Jur. 1988 p. 06159, HvJ EG 31 mei 1989, zaak C-344/87 Bettray tegen staatsse-
cretaris van justitie Jur. 1989 p. 01621, en voor de sport arresten HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74,
Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405 en HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333.
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veronderstelt anderzijds dat hij voor zijn sportactiviteiten geen financiële belo-
ning ontvangt. Voor de toepassing van het EG-Verdrag is niet het begrip ‘amateur’
bepalend maar uitsluitend de vraag of sprake is van betaalde arbeid of dienstver-
lening en daarmee richt het EG-Verdrag zich voor de toepassing van de verbods-
bepalingen op het beloningscriterium. De vraag wanneer sprake is van betaalde
arbeid of dienstverlening staat centraal in het volgende hoofdstuk. 
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8 Vrij verkeer, personele werkingssfeer, 
economische activiteit

‘It is all very well to say that a man should play for the pure love of the game. Perhaps

he ought, but to the working man it is impossible.’

Voormalig president football league J.J. Bentley

8.1 Inleiding

In loondienst verrichte arbeid en tegen betaling verrichte diensten zijn economi-
sche activiteiten in de zin van het EG-Verdrag. Het verrichten van economische
activiteiten wordt in de jurisprudentie gekoppeld aan het begrip werknemer of
dienst van de vrij-verkeerbepalingen.1 De afbakening van het begrip economische
activiteit vindt daarom in dit hoofdstuk plaats aan de hand van de criteria zoals
bepaald bij de toepassing van de vrij-verkeerbepalingen.

8.2 Vrij verkeer van personen, begrip ‘werknemer’

Het vrij verkeer van werknemers is geregeld in art. 39 van het EG-Verdrag en
houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen
werknemers der Lidstaten wat betreft werkgelegenheid, beloning en de overige
arbeidsvoorwaarden, krachtens art. 39 lid 2. Het vrij verkeer van werknemers
houdt voorts in dat de werknemer het recht heeft om a) in te gaan op een feitelijk
aanbod tot tewerkstelling, b) zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het
grondgebied der Lidstaten, c) in een der Lidstaten te verblijven teneinde daar een
beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden, d) op het
grondgebied van een Lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben
vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die zullen worden opgenomen in door
de Commissie vast te stellen uitvoeringsverordeningen. De a t/m d genoemde
rechten kunnen worden beperkt uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid
en volksgezondheid (art. 39 en 55 jo 46 EG-Verdrag). 

Het begrip ‘werknemer’ bepaalt de personele werkingssfeer. Het EG-Verdrag
definieert het begrip werknemer niet. Het Hof van Justitie echter heeft wel een
definiëring van dit begrip gegeven, om te voorkomen dat elke Lidstaat naar eigen

1 Arrest HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, punt 4 en 5 en HvJ EG
14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333, punt 12, arresten HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93,
Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 73, 2 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, punt
41, en HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C-176/96, Jur. p. I-2681.



nationaal recht dit begrip zou gaan interpreteren en omdat de EG gebaat is bij uni-
formiteit. In het arrest Lawrie Blum stelde het Hof dat het begrip werknemer moet
worden gedefinieerd aan de hand van objectieve criteria.2 In essentie gaat het er
om of krachtens EG recht sprake is van een arbeidsrelatie en daarvan is sprake als: 

‘het hoofdkenmerk van deze verhouding is, dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor een

ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een beloning ontvangt.’3

Krachtens vaste rechtspraak is een werknemer hij of zij die gedurende een bepaal-
de tijd, ten gunste en onder leiding van een ander tegen beloning prestaties ver-
richt.4 In het arrest Levin stelde het Hof dat het overigens wel om 

‘reële en daadwerkelijke, en niet slechts om marginale en bijkomstige arbeid dient te gaan’.5

Zolang het dus gaat om het verrichten van reële en daadwerkelijke arbeid, komt
het voor de vraag of iemand als werknemer kan worden erkend, niet aan op zijn
mate van productiviteit, noch op de herkomst van de middelen waaruit het loon
wordt betaald, noch op de aard van de rechtsbetrekking tussen de werknemer en
de werkgever. Of sprake is van een arbeidsovereenkomst naar nationaal recht is
evenmin relevant. 

8.3 Vrij verkeer van diensten, begrip ‘dienst’

Art. 39 moet in samenhang met het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van
vestiging art. 43 EG-Verdrag worden beschouwd. Het is namelijk mogelijk dat een
sporter niet in loondienst is, maar bijvoorbeeld zijn diensten beschikbaar stelt als
ondernemer, of als vrije beroepsbeoefenaar. Voor de individuele sporter bijvoor-
beeld, zal in de regel geen sprake zijn van werkzaamheden verricht in loondienst
en zal een beroep gedaan moeten worden op art. 43 of art. 49 EG-Verdrag.6 Ook
de individuele sporter heeft ongeveer vergelijkbare migratierechten als werkne-
mers.7

Wat het verrichten van diensten betreft, volgt uit art. 50 van het EG-Verdrag,
dat als diensten in de zin van die bepaling zijn te beschouwen de dienstverrichtin-
gen die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen
betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen daarop niet van
toepassing zijn. Het gaat dan, onder meer, om werkzaamheden van a) van indus-
triële aard, b) commerciële aard, c) van het ambacht, d) van de vrije beroepen. Het

2 HvJ EG 3 juli 1986, zaak C-66/85, Deborah Lawrie-Blum tegen Land Baden Wuerttemberg, Jur. 1986, p.
02121. 

3 HvJ EG 31 mei 1989, zaak C-344/87 Bettray tegen staatssecretaris van justitie, Jur. 1989, p. 01621. 
4 HvJ EG 3 juli 1986, zaak C-66/85, Deborah Lawrie- Blum tegen Land Baden Wuerttemberg, Jur. 1986, p.

02121 en HvJ EG 26 februari 1992, zaak C3/90 Bernini, Jur. 1992, I-1071.
5 HvJE 23 maart 1982, zaak C 53/81, Levin, Jur. 1982, p. 1035.
6 Zie ook de richtlijn 2004/38/EG van de Raad van 29 april 2004 (PbEG 2004, L257).
7 Richtlijn 2004/38/EG van de Raad van 29 april 2004 (PbEG 2004, L257).
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gaat zowel om het aanbieden van diensten als om het ontvangen ervan. In de indi-
viduele wedstrijdsport gaat het volgens het communautaire recht om een optelsom
van diensten waarbij voor het begrip diensten wordt teruggegrepen op de negatie-
ve benadering van art. 50 EG-Verdrag. Het Hof van Justitie EG in de zaak
Deliège, waar het de (individuele) judosport betrof, verduidelijkt deze feitelijke
constatering als volgt:

‘Zo biedt bijvoorbeeld de organisator van een dergelijke wedstrijd de sportbeoefenaar de moge-

lijkheid, zijn sportactiviteit uit te oefenen door zich te meten met andere wedstrijddeelnemers,

terwijl de sportbeoefenaren door hun deelname aan de wedstrijd de organisator in staat stellen,

een sportevenement te organiseren waarbij publiek aanwezig kan zijn, dat door televisiezenders

kan worden uitgezonden en dat reclamemakers en sponsors kan interesseren. Daarnaast levert de

sportbeoefenaar een reclameprestatie ten behoeve van zijn eigen sponsors, welke wordt onder-

steund door de sportactiviteit zelf.’8

Het vrij verkeer van diensten wordt onderscheiden van het vrij verkeer van vesti-
ging door het criterium dat degene die diensten verricht, daartoe zijn werkzaam-
heden tijdelijk uitoefent. In geval van vrijheid van vestiging is sprake van een
bepaalde duurzaamheid aangaande de werkzaamheden. 

Het vrij verkeer van vestiging is neergelegd in art. 43 van het EG-Verdrag. Het
artikel bepaalt dat de beperkingen van de vrijheid van vestiging van onderdanen
van een Lidstaat op het grondgebied van een andere Lidstaat zijn verboden. Ook
rechtspersonenals clubs en sportorganisaties kunnen een beroep doen op de vrij-
heid van vestiging. Het verbod heeft eveneens betrekking op beperkingen
betreffende de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen
door de onderdanen van een Lidstaat die op het grondgebied van een Lidstaat zijn
gevestigd. Het vrij verkeer van vestiging richt zich tot de toegang tot de werk-
zaamheden anders dan in loondienst. Hierdoor ontstaat een functioneel onder-
scheid tussen art. 39 en 43 EG-Verdrag. Van vestiging is sprake als een economi-
sche activiteit daadwerkelijk wordt uitgeoefend voor een onbepaalde tijd in een
Lidstaat door middel van een vaste inrichting.9

8.4 De topsporter en het werknemers- en dienstenbegrip 

In het algemeen gaat het ingeval de sporter om een natuurlijk persoon en dus om
het vrij verkeer van werknemers of diensten. Het verkrijgen van een vergoeding of
een andere op geld waardeerbare tegemoetkoming kan voor het Gemeenschaps-
recht worden aangemerkt als een bezoldigde werkzaamheid ofwel een economi-
sche activiteit. Volgens het Hof van Justitie EG in het arrest Walrave en Koch is
het niet noodzakelijk om te bepalen of het in deze zaak ging om het vrij verkeer

8 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 57. 
9 HvJ EG 25 juli 1991, zaak C 221/89 The Queen tegen Secretary of State for transport, ex parte factortame Ltd

e.a., Jur. 1991 p. I-03905. 

Hoofdstuk 8 103



van personen of om het vrij verkeer van diensten omdat de exacte aard van de juri-
dische relatie waaronder de diensten worden uitgevoerd niet van belang is. De
regel van non-discriminatie geldt immers onverkort ten aanzien van werknemers
als dienstverrichters.10 Wanneer sprake is van een economische activiteit, komen
de vrij-verkeerbepalingen in beeld.11 Dit geldt voor zowel de teamsporten als de
individuele sporten.12

In het Europese recht zijn voor het begrip ‘werknemer’ twee criteria te onder-
scheiden. Enerzijds moet sprake zijn van ‘reële en daadwerkelijke, en niet slechts
om marginale en bijkomstige arbeid’.13 Het beoefenen van topsport is reële arbeid.
Het is tamelijk gangbaar dat een topsporter drie uur per dag, vijf dagen per week
traint. Er wordt wel aangenomen dat een topsporter zich tien jaar lang door 10.000
trainingsuren moet heen bijten om tot aantoonbare sportprestaties te komen.
Voormalig toptennisser Richard Krajicek gaf in een interview aan dat hij als zes-
jarig tennisspelertje twintig uur per week trainde, terwijl zijn leeftijdsgenootjes en
trainingsmaatjes maar vier uur per week op de baan stonden.14 Anderzijds moet
het gaan om een persoon die gedurende een bepaalde tijd, ten gunste en onder lei-
ding van een ander tegen beloning prestaties verricht.15 Voor de toepassing van het
vrij verkeer van diensten moet het gaan om het tegen beloning verrichten van pres-
taties. Het is duidelijk dat wanneer sprake is van topsporters met een grote publi-
citaire waarde, niemand twijfelt over het economisch karakter van de activiteit. De
twijfel neemt toe als het bijvoorbeeld gaat om sporters die de bond aanmerkt als
‘amateurs’ en die bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor kost en inwoning. 

Het grensgebied
In het arrest Steymann ging het om iemand die bij de Bhagwan-gemeenschap
loodgieterwerkzaamheden verrichtte. Als tegenprestatie voor deze werkzaamhe-
den betaalde de Bhagwan-gemeenschap hem de materiaalkosten en gaf zij hem
zakgeld, onafhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden.16

Volgens het Hof van Justitie EG kan ‘niet bij voorbaat worden uitgesloten dat
de door de leden van de commune verrichte werkzaamheden een economische
activiteit zijn in de zin van art. 2 van het Verdrag. Voor zover die werkzaamheden,

10 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, ro 5-7. ‘Dat, wanneer een der-
gelijke activiteit het karakter van arbeid in loondienst of van een bezoldigde dienstverrichting heeft, zij meer
in het bijzonder binnen de werkingssfeer van art. 48 tot en met 51, respectievelijk 59 tot en met 66 van het
Verdrag valt; dat deze bepalingen, die algemene regel van artikel 7 van het Verdrag uitwerken, elke discrimi-
natie op grond van nationaliteit in de uitoefening der daar genoemde activiteiten verbieden; dat in dit verband
de juiste aard van de rechtsrelatie krachtens welke deze prestaties worden verricht niet terzake doet, daar de
non-discriminatieregel in gelijkluidende bewoordingen alle arbeidsprestaties en dienstverrichtingen bestrijkt.’

11 Voor een overzicht en beoordeling van het verschil tussen de toepassing van het vrij verkeer van werknemers
of het vrij verkeer van diensten zie Stefaan van den Bogaert, Practical Regulation of the Mobility of Sportsmen
in the EU Post Bosman, Kluwer Law International: European Monographs, 2005, par. 3.3 vanaf p. 51. 

12 H.T. van Staveren in: Sport en Recht deel 8, Een terugblik op de 20e eeuw en een vooruitblik naar de 21e eeuw:
Rechtspositie van de (top)sporter, 2000, p. 29. 

13 HvJE 23 maart 1982, zaak C 53/81, Levin, Jur. 1982, p. 1035.
14 In het televisieprogramma Holland sport bij Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong, Nederland 3, v.a.

20:25, maandag 12 februari 2007. 
15 HvJ EG 31 mei 1989, zaak C-344/87 Bettray tegen staatssecretaris van justitie Jur. 1989 p. 01621.
16 HvJ EG 5 oktober 1988, zaak C-196/87 Udo Steymann tegen staatssecretaris van justitie, Jur. 1988 p. 06159.
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die ertoe strekken de Bhagwan-commune een zekere economische zelfstandigheid
te verzekeren, een wezenlijk onderdeel vormen van de deelname aan de leefge-
meenschap, kunnen de voorzieningen die de commune aan haar leden verschaft,
immers worden beschouwd als een indirecte tegenprestatie voor hun arbeid.’17 De
overweging zoals gehanteerd in de Steymann-zaak kan naar analogie worden toe-
gepast op de sport en maakt het aannemelijk dat als de werkzaamheden van de
sporters, die ertoe strekken de organisatie een zekere economische zelfstandigheid
te verzekeren en een wezenlijk onderdeel vormen van de deelname aan de organi-
satie, de voorzieningen die de gemeenschap aan haar leden verschaft als een indi-
recte tegenprestatie voor hun arbeid gezien kunnen worden. Als het bijvoorbeeld
gaat om het verschaffen van huisvesting, scholing of soortgelijke op geld waar-
deerbare tegemoetkomingen en de sportorganisatie door de exploitatie van de
sportprestatie een zekere mate van economische afhankelijkheid en zelfstandig-
heid verkrijgt, kan niet bij voorbaat worden uitgesloten dat sprake is van een eco-
nomische activiteit. 

Uit de hiervoor genoemde arresten kan niet zonder meer afgeleid worden dat
de niet als beroep bedreven sport zonder meer buiten de werkingssfeer van het
verdrag valt. Ook de amateurtopsporter ontvangt vaak enige compensatie voor
zijn inzet. Er is immers al snel sprake van op geld waardeerbare tegemoetkomin-
gen en ook de sportorganisatie verkrijgt door de exploitatie van de sportprestatie
al snel een zekere mate van economische afhankelijkheid en zelfstandigheid.
Bovendien heeft het Hof van Justitie EG in de zaak Deliège aangenomen dat ook
ingeval de bond de sporter aanmerkt als ‘amateursporter’ toch sprake kan zijn van
een economische activiteit. Juridisch vormt het onderscheid tussen amateurisme
en professionalisme in de sport dus geen onderscheidend element voor het begrip
‘economische activiteit’ binnen het EG recht. In de zaak Deliège stelt het Hof van
Justitie EG immers 

‘... dat de enkele omstandigheid dat een sportvereniging of –federatie eenzijdig de aangesloten

sportbeoefenaren als amateurs kwalificeert, op zich niet uitsluit, dat die sportbeoefenaren eco-

nomische activiteiten in de zin van art. 2 van het Verdrag uitoefenen.’18

In de zaak Deliège werden aan de judoka beurzen verstrekt op basis van eerdere
positieve resultaten en tevens waren sponsorcontracten verstrekt door derden die
direct gelieerd waren aan de sportieve resultaten, daarmee was aan het criterium
‘economische activiteit’ voldaan en Deliège een dienstverrichter in de zin van het
EG-Verdrag.19

17 HvJ EG 5 oktober 1988, zaak C-196/87 Udo Steymann tegen staatssecretaris van justitie, Jur. 1988 p. 06159,
onder 12.

18 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 46. 
19 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 51. 
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Diensten behoeven niet te worden betaald door diegene voor wie ze zijn verricht
Deliège onderhoudt geen arbeidsrechtelijke relatie met de club, noch met de
sportorganisatie en valt eveneens ten opzichte van de club en de sportorganisatie
niet aan te merken als zelfstandige. Deliège ontvangt uitsluitend gelden van der-
den waaronder sponsors, en het Olympisch en het interfederaal Belgisch Comité.
Het Hof van Justitie EG past art. 59 van het EG-Verdrag toe (thans 49 EG-
Verdrag) dat betrekking heeft op het vrij verkeer van diensten: 

‘Wat het verrichten van diensten betreft, volgt uit art. 60 [thans, art. 50], eerste alinea van het

Verdrag, dat als diensten in de zin van die bepaling zijn te beschouwen de dienstverrichtingen

die gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrij ver-

keer van goederen, kapitaal en personen daarop niet van toepassing zijn.’

Het Hof van Justitie EG vervolgt: 

‘dienaangaande moet worden vastgesteld dat sportactiviteiten, meer in het bijzonder de deelna-

me van een sportbeoefenaar van topniveau aan een internationale wedstrijd, de verrichting van

meerdere afzonderlijke doch nauw met elkaar verweven diensten met zich kunnen brengen, die

onder art. 59 van het EG-Verdrag kunnen vallen, ook al worden enkele van die diensten niet

betaald door degene te wiens behoeve zij worden verricht (...).’

Het Hof van Justitie EG verwijst bij de laatstgenoemde overweging naar het arrest
Bond van adverteerders.20 In dit arrest stond het Nederlandse reclame- en onder-
titelingverbod centraal. Het Hof van Justitie EG zocht destijds geen aansluiting bij
een meer verbintenisrechtelijke invalshoek waarbij sprake is van een rechtsplicht
die erop berust een vastomlijnde prestatie te leveren aan de ander die recht heeft
op die prestatie. De prestatie in dit arrest had betrekking op het ‘uitzenden’ en
‘doorgeven’ van diensten en het is duidelijk dat televisie-uitzendingen zich niet
richten op een specifieke rechthebbende. De uitzendingen worden uiteindelijk
betaald door de adverteerders, maar dit doet voor de vaststelling of sprake is van
een dienst in de zin van het EG-Verdrag niet ter zake. De toepassing van art. 50
EG-Verdrag noopt ook niet tot een dergelijke invalshoek. Aldus is de conclusie
gerechtvaardigd dat de verdragsbepaling ruim wordt opgevat. 

Bij Deliège ging het om sponsorovereenkomsten waarbij wél sprake was van
een verbintenisrechtelijke overeenkomst, een vastomlijnde prestatie en een tegen-
prestatie. Niet de sponsorovereenkomst is echter het onderwerp van het geschil
maar de sportregeling, meer specifiek de selectiecriteria van de sportorganisaties.
Daarbij komt dat het gaat om een verbintenisrechtelijke regeling en niet om ‘dis-
criminerende belemmeringen opgenomen in wetgeving’.21 Dit maakt dat de spor-
ter commerciële activiteiten die hij buiten het verenigingsverband met derden

20 HvJ EG 26 april 1988, zaak C-352/85, Bond van Adverteerders e.a. tegen de Staat der Nederlanden, Jur. 1988
p. 2085. 

21 Zoals in de zaak HvJ EG 26 april 1988, zaak C-352/85, Bond van Adverteerders e.a. tegen de Staat der
Nederlanden, Jur. 1988 p. 2085, wel het geval was (nl. art. 4 lid 1 van de Nederlandse Kabelregeling).
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heeft aangegaan in kan roepen tegen een regeling van de vereniging. Het indivi-
du, dus ook de sporter, moet immers voor de totale versmelting van nationale
markten overal binnen de Gemeenschap zijn economische rechten kunnen uitoe-
fenen. Het kan in beginsel niet zo zijn dat private organisaties wel de totstandko-
ming van een gemeenschappelijke markt mogen belemmeren, terwijl dit de demo-
cratische rechtstaat is verboden, zie hiervoor onder 4.3.22 Vanuit een communau-
taire invalshoek vloeit dit logischerwijs voort uit de basisnorm; de totstandkoming
van de Gemeenschappelijke markt en de aan particulieren toegekende rechten. 

Grensgeval: De Nederlandse zaak Caessens 
In 1985 in de Nederlandse kortgedingzaak Caessens tegen Koninklijke Neder-
landse Hockeysportorganisatie, deden de hockeyspeelsters Caessens een beroep
op de bepalingen (voor wijziging art. 2 en 59 en 60) van het EEG (thans
EG)Verdrag.23 De Belgische hockeyspeelsters Caessens willen in het eerste elftal
van EMHC [Eindhovense Mixed Hockey Club] aan de hoofdklasse van de
Nederlandse dameshockeycompetitie deelnemen. EMHC wil weliswaar de dames
in dat team opstellen maar zij bezitten niet de Nederlandse nationaliteit en mogen
krachtens het sportorganisatiereglement Veldhockey daarom niet uitkomen voor
dit team. Daar de partijen aandrongen op een spoedige beslissing kon de recht-
bank aan het Hof geen prejudiciële vragen voorleggen. Toch ging de rechtbank in
op de vraag of in deze zaak sprake zou zijn van een economische activiteit in de
zin van het toenmalig EEG-Verdrag. De rechtbank overwoog:

‘Vaststaat dat de dames Caessens, die als leden van EMHC [het eerste elftal, het standaardteam

van EMHC, dat uitkomt in de hoofdklasse van de Nederlandse dameshockeycompetitie] contri-

butie betalen, van laatstgenoemde de voor hun sport benodigde artikelen gratis zullen krijgen en

een onkostenvergoeding zullen ontvangen in verband met reiskosten, e.d. Van een door EMHC

betaalde trainer zullen zij de benodigde trainingslessen ontvangen. 

Deze onkostenvergoedingen en de kosten, sportorganisaties aan het aanhouden van een trainer

evenals het onderhoud en zo nodig aanleggen van (kunst) grasvelden teneinde aan de leden van

de hockeyclubs zo optimaal mogelijk de gelegenheid te kunnen geven hun sport te beoefenen,

worden, naar bekend mag worden verondersteld, niet (alleen) gedekt door de ontvangsten uit

contributie van leden, maar tevens, of veeleer met name door sponsoring, shirtreclame en recla-

me rondom velden. Aangenomen mag worden dat ook EMHC zich hiervan bedient.

Entreegelden worden bij wedstrijden van standaard- en lagere teams niet geheven.

Dit een en ander brengt echter niet mee dat er sprake zou zijn van economische activiteiten in

de zin van het EEG-Verdrag [thans, na wijziging EG-Verdrag], nu de dames Caessens met hun

spel hun brood niet verdienen en nu de primaire doelstelling van zowel EMHC als gedaagde de

bevordering is van de amateursport als actieve recreatie. Van vorenbedoelde fondsen wordt uit-

22 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, r.o. 20-21. Vgl. wat dit betreft
de Amerikaanse situatie 158 U.S. 564, 39 L. ed. 1092, 15 Sup. Ct. Rep. 900, zie Addyston Pipe & Steel Co.
versus U.S., 175 U.S. 211, 1899. 

23 Vonnis van 22 augustus 1985 van de President van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam, in kort geding,
rolnr. KG 85/831K. 
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sluitend gebruikgemaakt teneinde het economische voortbestaan van clubs als amateurvereni-

gingen met een (zeer) hoog spelniveau veilig te stellen. Deze worden derhalve aangewend in het

belang van voormeld primair doel. Dit betekent dat het EEG-Verdrag toepassing mist.’

De Nederlandse rechter ging zowel in op de aard van de activiteiten van de sport-
organisatie als die van haar sporters, en legt de nadruk op de primaire doelstelling
van de sportorganisatie, de bevordering van de amateursport. Dat de sporters de
benodigde artikelen gratis kregen en een onkostenvergoeding ontvingen was voor
de Nederlandse rechter geen reden om aan te nemen dat sprake zou zijn van een
economische activiteit in de zin van het EG-Verdrag. Beoordeeld aan de hand van
de arresten Deliège en Steymann duidt echter het verkrijgen van een vergoeding
of een andere op geld waardeerbare tegemoetkoming, al dan niet betaald door de
sportorganisatie, al spoedig op het bestaan van een economische activiteit. Het is
aan de rechter om per zaak na te gaan of sprake is van een economische activiteit
in de zin van het EG-Verdrag. 

8.5 Het begrip economische activiteit: van dienst (vrij verkeer)
naar ‘onderneming’ (mededingingsrecht) 

In de zaak Meca Medina werd door het Hof van Justitie EG voor het eerst het
mededingingsrecht toegepast op een sportregel.24 Het betrof een beroep tot nietig-
verklaring van een beschikking tot afwijzing van een klacht na een procedure
betreffende de toepassing van art. 81 EG-Verdrag en 82 EG-Verdrag. Het ging in
deze zaak om een bestraffing van twee zwemmers door de bond wegens de over-
treding van anti-dopingregels.25 Hoewel het in de zaak Meca Medina ging om toe-
passing van de mededingingsregels, geeft het Hof van Justitie EG aan dat een
sportieve activiteit, wanneer zij het karakter heeft van arbeid in loondienst, of van
een bezoldigde dienstverrichting, binnen de werkingssfeer van art. 39 EG-Verdrag
en volgende of van art. 49 EG-Verdrag en volgende valt. Is sprake van een werk-
nemer, of dienst in de zin van het EG-Verdrag dan is het EG-Verdrag van toepas-
sing. Het Hof van Justitie EG maar ook al eerder het Gerecht van eerste aanleg
verwijzen voor verdere duiding van het begrip ‘economische activiteit’ naar juris-
prudentie tot stand gekomen door toepassing van het vrij verkeer van personen en
diensten.26

24 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, r.o. 33.
25 Dit arrest wordt op vele plaatsen in deze dissertatie meer uitvoerig behandeld, o.a. N1, 14.8 en 14.9.
26 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca/Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, onder 39. Sportbeoefening valt slechts

onder het gemeenschapsrecht in zoverre zij een economische activiteit in de zin van art. 2 EG vormt (zie arres-
ten van 12 december 1974, HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, HvJ EG 12 december 1974, zaak C-
36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, punt 4; HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333,
punt 12; HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, punt 73; HvJ EG 11 april
2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, punt 41 en HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors
Braine, C-176/96, Jur. p. I-2681, punt 32). J.J.M. Sluijs, ‘Meca-Medina en Macjen versus Commissie’,
Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2004, p. 329.

108 Vrij verkeer, personele werkingssfeer, economische activiteit



Het Hof van Justitie EG gaat in het arrest Meca Medina niet na of in het onder-
havige geval sprake is van een sportieve activiteit in loondienst of van een bezol-
digde dienstverrichting. Het Hof van Justitie EG gaat ervan uit dat de sportieve
activiteit binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag valt en dat de voorwaarden
voor de uitoefening van de activiteit onderworpen zijn aan de voorwaarden van de
toepassing van het mededingingsrecht. Als sprake is van een economische activi-
teit dan is de volgende stap dat voor de toepassing van de mededingingsbepalin-
gen, art. 81 EG en 82 EG-Verdrag, ook sprake moet zijn van een onderneming
waarbij de onderneming de mededinging beperkt of misbruik maakt van haar
machtspositie en deze beperking of dit misbruik de handel tussen de Lidstaten
ongunstig beïnvloedt (zie hoofdstuk 13). 

De verwijzing naar het begrip werknemer of dienst en de verwijzingen naar het
vrij verkeer, lijken mij in een zuiver mededingingsrechtelijke analyse een tamelijk
onnodige exercitie, omdat het mededingingsrecht zelf al toeziet op de economi-
sche sportactiviteit, via het ondernemingsbegrip (zie hoofdstuk 14). Voor de toe-
passing van de gemeenschapsbepalingen betreffende het vrij verkeer van werkne-
mers, zoals hierboven behandeld, is niet vereist dat de werkgever een onderne-
ming is. Vereist is alleen het bestaan van een arbeidsbetrekking of de wil om een
dergelijke betrekking tot stand te brengen.27 Voor het begrip ‘‘dienst’’ in de zin van
art. 50 van het EG-Verdrag moet sprake zijn van een reële vergoeding die niet per
se door de dienstverrichter hoeft te worden betaald.28 Het bestaan van een ‘dienst’
in de zin van het vrij verkeer duidt in beginsel op het bestaan van een ‘onderne-
ming’ zoals het begrip door het Europese Recht is neergelegd.29 Elke entiteit die
een economische activiteit/dienst uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze
waarop zij wordt gefinancierd, is immers een onderneming.30

Het bestaan van een onderneming, evenzogoed als het bestaan van een werk-
nemer of dienstverrichter, geeft dus aan dat sprake is van een economische activi-
teit in de zin van het EG-Verdrag. 

8.6 Samenvatting 

Voor nadere duiding van het begrip ‘economische activiteit’ wordt in de recht-
spraak verwezen naar jurisprudentie tot stand gekomen door toepassing van het
vrij verkeer van personen of diensten (zoals het geval was in de arresten: Walrave,
Donà en Bosman).31 Vooralsnog concludeer ik het volgende uit de jurisprudentie

27 HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, onder 74.
28 Zie E. Steyger, Preadviezen NVER, de Dienstenrichtlijn en diensten van algemeen en economisch belang:lees-

wijzer, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, p. 391. Een dienst in de zin van art. 50 EG-Verdrag kan
worden verleend door een onderneming maar ook door een dienstverrichter die niet als een onderneming wordt
aangemerkt.

29 Vgl. HvJ EG 18 juni 1998, zaak C-35/96 Commissie t. Italië, Jur. p. I-3851, onder 36-38, HvJ EG 12 septem-
ber 2000, zaak C-180/98 C184/98, Pavlov e.a., Jur. p. I-6451 onder 73-77. 

30 HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner, Jur. 1991, p. I-1979, r.o. 21.
31 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, r.o. 22. 
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van het Hof van Justitie EG ten aanzien van de afbakening van het toepassingsbe-
reik voor het communautaire recht:32

– De sporter die geen economische activiteiten verricht valt buiten de wer-
kingssfeer van de vrij-verkeerbepalingen.

– Er moet sprake zijn van een grensoverschrijdend element. Dit kan al snel wor-
den aangenomen, bijvoorbeeld indien de topsporter deelneemt aan internatio-
nale wedstrijden.

– Amateurdoelstellingen van de sportorganisatie zijn voor de personele wer-
kingssfeer van het vrij verkeer van werknemers en vrij verkeer van diensten in
het EG-Verdrag niet relevant. 

– De kwalificatie van een sporter als amateursporter door de sportorganisatie is
niet van belang voor de nadere invulling van het begrip werknemer of dienst
in relatie tot de vrij verkeerbepalingen. Het begrip ‘amateur’ is dus geen juri-
disch begrip. 

– Het gaat om de aard van de activiteiten van de sporter. In loondienst verrich-
te arbeid en tegen beloning verrichte diensten worden als een economische
activiteit in de zin van art. 2 EG-Verdrag beschouwd. 

– Het moet bij de afbakening van het begrip werknemer gaan om reële en daad-
werkelijke, en niet slechts om marginale en bijkomstige activiteiten.

– Het moet gaan om een vergoeding voor prestaties.
– Ook vergoedingen in natura kunnen in relatie gebracht worden met het ver-

richten van economische activiteiten voor de toepassing van het recht.
Werkzaamheden van de sporter kunnen een economische activiteit in de zin
van art. 2 van het EG-Verdrag zijn, voor zover die werkzaamheden (die ertoe
strekken de club of sportbond een zekere economische zelfstandigheid te ver-
zekeren) een wezenlijk onderdeel vormen van de club of sportbond waardoor
de vergoedingen die de organisatie aan de sporter verschaft, kunnen worden
beschouwd als een (in)directe tegenprestatie voor hun arbeid.33

– Vergoedingen behoeven niet door de sportorganisatie of club betaald te wor-
den, maar kunnen ook door een derde, bijvoorbeeld een sponsor, worden
betaald. Immers ook dan kan sprake zijn van een werknemer, dienstverrichter
in de zin van het EG-Verdrag. 

– Er bestaat een verband tussen het dienstenbegrip in het vrij verkeer en het
ondernemingsbegrip onder het mededingingsrecht. Het begrip ‘onderneming’
duidt eveneens op het verrichten van een economische activiteit.

32 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-
13/76, Donà, Jur. p. 1333, arresten HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, HvJ
EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, en HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors
Braine, C-176/96, Jur. p. I-2681.

33 HvJ EG 5 oktober 1988, zaak C-196/87 Udo Steymann tegen staatssecretaris van justitie, Jur. 1988 p. 06159
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Samenvattende analyse deel 2

Noch het Verdrag van Lissabon, noch de Verklaringen noch het cultuurart. 151
EG-Verdrag scheppen een immuniteit voor sport. De sportorganisatie als privaat-
rechtelijke organisatie kan zich niet onttrekken aan de dwingende bepalingen in
het EG-Verdrag. De verdragsbepalingen betreffende het verbod van discriminatie
naar nationaliteit en het vrij verkeer richten zich immers ook op de privaatrechte-
lijke sportorganisatie. Waarschijnlijk is geen sprake van een immuniteit uit vrees
de sportorganisaties en nationale overheden een te ruime beoordelingsvrijheid te
laten. Op het moment dat sport een grensoverschrijdende economische activiteit
is, en de kernbepalingen in het geding zijn, is in beginsel dus ook het communau-
taire recht van toepassing. Net als in de Verenigde Staten, baseball buiten
beschouwing gelaten, interpreteert het Gemeenschapsrecht het begrip grensover-
schrijdende economische activiteit ruim.34

Het begrip economische activiteit is in Europa verweven met de begrippen
dienstverrichter en werknemer onder het Gemeenschapsrecht. Er is al snel sprake
van een economische activiteit in de zin van art. 2 EG-Verdrag, daar met de beoe-
fening van topsport, vaak veel geld gemoeid is. Topsporters zullen op enigerlei
wijze compensatie ontvangen voor hun inzet, bijvoorbeeld via sponsoring, bijdra-
gen uit een topsportfonds, e.d. Deze vergoedingen zullen al snel de gemaakte kos-
ten overstijgen. Daar de kern van de topsportactiviteiten ligt in het deelnemen aan
internationale wedstrijden en toernooien, is ook al snel sprake van een grensover-
schrijdend element. Van een amateursporter kan vanuit de sport gezien nog steeds
sprake zijn als het genereren van inkomsten geen doel op zichzelf vormt. Voor de
toepassing van het EG-Verdrag is niet het begrip ‘amateur’ bepalend, maar de
vraag of sprake is van betaalde arbeid of dienstverlening en daarvan is al snel spra-
ke. De grens tussen een niet-economische activiteit en een economische activiteit
is dusdanig vaag, dat ondersteunende criteria nodig zijn om een onderscheid te
maken. Maar ook de ondersteunende criteria, bijvoorbeeld onder het vrij verkeer
van werknemers, dat sprake moet zijn van reële en daadwerkelijke, en niet slechts
om marginale en bijkomstige activiteiten, scheppen onvoldoende duidelijkheid.
Het is het Hof van Justitie EG dat van zaak tot zaak steeds meer helderheid zal
moeten bieden. 

Uit de rechtspraktijk in de Verenigde Staten, bij de afbakening van het begrip
‘interstatelijk handelsverkeer’ ten aanzien van de baseballsport, blijkt dat de bena-
dering waarbij het recht uitsluitend acht slaat op de sporteigen kenmerken geen
recht doet aan het begrip sport. Deze benaderingswijze ontkent namelijk ten
onrechte dat de sport deel uitmaakt van de economie. Het EG-recht kiest voor de
afbakening van het toepassingsbereik een extrinsieke benaderingswijze, waarbij
de nadruk ligt op sport als middel om economische voordelen te genereren (art. 2

34 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, punt 4, HvJ EG 14 juli 1976,
zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333, punt 12, arresten HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur.
1995, I-4921, r.o 73, 36 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, punt 41,  p. I-
2681.
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EG-Verdrag). De twee pijlers, de sporteigen kenmerken en de positiefmaatschap-
pelijke functies, spelen bij het begrip economische activiteit in relatie tot de afba-
kening van het werknemers- of dienstenbegrip in het EG-recht geen rol. Een zui-
ver extrinsieke benadering ontkent dat de sport aanspraak kan maken op unieke
karakteristieken, zoals gedefinieerd in het eerste deel als basiskenmerken. Zowel
een zuiver intrinsieke als zuiver extrinsieke benaderingswijze doen daarom geen
recht aan het begrip sport. 
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DEEL 3

De vrij-verkeerbepalingen en de sporteigen regels





Inleiding deel 3

In het voorafgaande deel twee werd het recht benaderd vanuit de sport. In dit deel
wordt de eigenheid (zoals afgebakend in het eerste deel) van sport benaderd, met
als vertrekpunt het vrij verkeer. Uit het voorgaande blijkt dat al snel sprake is van
een grensoverschrijdende economische activiteit omdat al snel sprake is van een
werknemer, dienst of onderneming in de zin van het EG-Verdrag. Toch blijkt uit
de hieronder te bespreken vrij verkeer jurisprudentie van het Hof van Justitie EG
dat zelfs als sprake is van een werknemer of dienst, een sportregeling buiten het
bereik van de vrij-verkeerbepalingen kan vallen. Dit deel gaat in op de bijzonde-
re behandeling van achtereenvolgens nationaliteitsclausules, selectiecriteria en
transfertermijnen via toepassing van de bepalingen van het vrij verkeer. 





9 Nationaliteitsclausules

‘Then, chiefly in England and the United States, games were built up into heavily

financed activity, capable of attracting vast crowds and rousing savage passions, and

the infection spread from country to country… there cannot be much doubt that the

whole thing is bound up with the rise of nationalism- that is with the lunatic modern

habit of identifying oneself with large power units and seeing everything in terms of

competitive prestige’

George Orwell, ‘the Sporting Spirit’, 1945

9.1 Inleiding

In de sport geldt als standaard dat veel sportregelingen, zoals definiërende regels
en competitieregels (zie par. 2.5), afkomstig zijn van de overkoepelende interna-
tionale sportorganisaties. Deze regels dringen veelal op niet discriminatoire wijze
door in de regelgeving van de nationale sportorganisaties.1 Hierdoor ontstaat op
nationaal niveau uniformiteit in regelgeving. De regels gelden dus gelijkelijk voor
alle deelnemers aan de sportsamenwerkingsverbanden in de Lidstaten, die onder
een en dezelfde internationale sportorganisatie binnen een bepaalde tak van sport
vallen. Deze tendens is een direct gevolg van de drang naar eenheid in het wed-
strijdspel, de krachtmeting onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden en de
wens om langs uniforme wijze een winnaar aan te wijzen. In dit verband maken
de meeste sportregelingen van de nationale sportorganisaties dus geen verschil
tussen personen uit het eigen land en die afkomstig uit andere Lidstaten ware het
niet, nogmaals, dat juist kenmerkend is voor de sport dat sprake is van een op
nationaliteit geënte sportorganisatiestructuur en de sportorganisatie bijvoorbeeld
nationaliteitsvereisten kent als voorwaarde om deel te mogen nemen aan compe-
tities. 

De instelling en waarborging van de interne markt moeten leiden tot de totstand-
koming van een ruimte zonder binnengrenzen. Vanuit de eenzijdige gedachte van
de totstandkoming van een Gemeenschappelijke Europese markt, dienen niet de
afzonderlijke Lidstaten maar één Europa deel te nemen aan het internationale
wedstrijdspel, gelijk de situatie in de Verenigde Staten. Een Europese sportmarkt
vormt immers het optimum van integratie en Europese eenwording.2 Op Gemeen-

1 Dit was overigens wel het geval in de zaak Lehtonen waar andere transfertermijnen golden voor spelers uit de
Europese zone dan ten aanzien van spelers van buiten de Europese zone. 

2 Om deze Europese markt zo efficiënt mogelijk te bedienen dient dan vanzelfsprekend een herstructurering van
de huidige organisatie, competitiestructuur en regelgeving plaats te vinden. Een vergelijkbare inrichting →



schapsniveau is discriminatie naar nationaliteit niet toegestaan krachtens art. 12
EG-Verdrag. Deze bepaling vindt, onder meer, uitwerking in de bepalingen van
het vrij verkeer van personen en diensten, die de afschaffing inhouden van elke
discriminatie op grond van nationaliteit. Nu de internationale wedstrijdsport per
definitie naar nationaliteit discrimineert lijkt de communautaire regelgeving het
proces naar een ‘Europese sportmarkt’ een duwtje in de rug te geven. Immers
regelingen die aanknopen bij de nationaliteit, worden dan uitgelegd als zijnde pro-
tectionistisch van doel en effect, en zijn om die reden onverenigbaar met de
Gemeenschappelijke markt. Op het gebied van sport blijkt echter dat de Europese
Gemeenschap behoedzaam optreedt als het gaat om het beginsel van regionaliteit
en nationale verscheidenheid in de sport als tegenhanger van één geintegreerde
Europese sportcultuur (zie par. 9.3). 

9.2 Nationaliteitsclausules 

De sport kent nationaliteitsclausules die deelname aan de competitie afhankelijk
maken van de nationaliteit van de sporter. Nationaliteitsclausules zijn van oor-
sprong verbonden met de sportbeleving. Volgens Van Staveren zijn het regionali-
teits- en nationaliteitsaspect van de sportprestatie wellicht de belangrijkste bele-
vingsaspecten die de sport tot het huidige ontwikkelingsniveau hebben gebracht.3

De geschiedenis toont dat de op nationaliteit en lokaliteit geënte rivaliteit een zelf-
standig onderdeel is geworden en gebleven van de sportbeleving, en verankerd is
geraakt als competitie- en organisatieregel. Teams en individuen zijn wat betreft
de identificatie in de basis verbonden met de eigen lokale markt en vertegen-
woordigen het land of de plaats bij deelname aan (inter)nationale wedstrijden.4 In
tegenstelling tot de Verenigde Staten waar ook de rivaliteit tussen universiteiten/
scholen een bepalende wedstrijdfactor is gebleven, gaat het in de Europese sport
nog altijd om een binding met de regio.

Bonden en federaties kennen dus sportregels waarbij de mogelijkheid om buiten-
landse spelers in dienst te nemen of op te stellen wordt beperkt, (nationaliteits-
clausules). In de individuele sport wordt de eis gesteld dat deelname aan Europese
en Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen slechts open staat voor deel-
nemers uit het betrokken land. Nationaliteitsclausules zijn een bepaald type selec-
tiecriteria. Nationaliteitsbepalingen bepalen de samenstelling van het team en zijn
bepalingen waar de sport, onder meer, een eigen identiteit aan ontleent. Nationali-
teitsclausules geven de onderliggende rivaliteitsgedachte in de sport een extra
dimensie. 

van het competitiesysteem als in de individuele topsport is dan ook denkbaar. Het is ook denkbaar dat een
sportorganisatie niet langer geënt is op de nationale markt en dat een boven-nationale bond ontstaat waarin een
(beperkt) aantal clubs deelnemen. 

3 H.T. van Staveren, De afschaffing van het transfersysteem in het betaald voetbal, in Sport en Recht deel 4,
Haarlem: De Vrieseborch, 1996, p. 25.

4 M.N. Danielson, Home team: professional sports and the American Metropolis, Princeton, New Jersey: Prince-
ton University Press, 1997, p. 9.
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Deze implicatie heeft binnen het communautaire recht echter grote gevolgen
omdat de sport vanwege bovengenoemde normen een beroep doet op een andere
vorm van integratie. Een vorm van integratie waarbij het nationale rivaliteitaspect
overeind blijft en niet opgeslokt wordt door de integratie van markten. De regels
geven vanzelfsprekend aanleiding tot conflicten op het moment dat de topsporter
uitgesloten wordt van deelname op grond van zijn of haar nationaliteit. 

9.3 Nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden versus natio-
naliteitsclausules bij internationale wedstrijden

Zoals het  in vroeger tijden gebruikelijk was te eisen dat deelnemers afkomstig
waren uit het betreffende dorp, was het in de reglementen van sportorganisaties
lange tijd gebruikelijk een regel op te nemen waarin werd bepaald dat een club in
kampioenschappen niet meer dan een bepaald aantal spelers die onderdaan zijn
van andere Staten mocht opstellen, bij nationale wedstrijden. In de teamsport in
Europa werd lang vastgehouden aan dit aloude beginsel van selectie van de spor-
ter naar nationaliteit, ook als geen sprake was van wedstrijden tussen nationale
ploegen. In Europa wordt in die zin dus een onderscheid gemaakt tussen het natio-
naliteitsvereiste voor deelname door de sporter aan wedstrijden van de club aan de
nationale competitie (nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden) en het
nationaliteitsvereiste voor deelname door de sporter aan internationale wedstrij-
den waar de nationale bond het land vertegenwoordigt (nationaliteitsclausules bij
internationale wedstrijden). In het voetbal nemen Schotland, Wales en Engeland
als afzonderlijke territoriale eenheden deel aan wedstrijden tussen landenteams.
Dit komt omdat Engeland de eerste nationale bond oprichtte in 1863. Vervolgens
richtten ook Schotland, Wales (en Ierland destijds onderdeel van het Britse rijk)
bonden op. Wedstrijden tussen de voetbalbonden werden beschouwd als interna-
tionale wedstrijden en sinds halverwege de twintigste eeuw erkent de internatio-
nale voetbalbond dat deze ‘territoriale eenheden’ afzonderlijk deelnemen aan
wedstrijden tussen landenteams.5

De Verenigde Staten kennen, wat betreft de sport, geen rivaliteit tussen Staten.
In de Verenigde Staten zijn de afzonderlijke Staten namelijk verenigd tot één
enkele markt.6 Vanaf het begin van het ontstaan van de professionele sport, vroeg
in de 20e eeuw, is de onderlinge rivaliteit in de Verenigde Staten gebaseerd op de
plaats van vestiging van het team, school, of atleet (lokaliteitsbeginsel) en niet op
de rivaliteit tussen Staten. De Verenigde Staten nemen dan ook als ‘de Verenigde
Staten’ deel aan internationale wedstrijden. In tegenstelling tot Europa is in de
Verenigde Staten de binding met de universiteit of school wel steeds een zelfstan-
dig onderdeel gebleven van de onderliggende rivaliteit.

5 Het Verenigd Koninkrijk mocht dus sindsdien vier teams naar het WK en EK sturen. 
6 Vgl. United States Court of Appeals for the ninth ci-rcuit, Rhiannon Tanaka versus University of Southern

California et.al. No. 00-55046, 7 June 2001.
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Het verschil tussen de Verenigde Staten, die als de Verenigde Staten deelnemen
aan het internationale wedstrijdspel, en Europa waar de Lidstaten deelnemen aan
het internationale wedstrijdspel, wordt ook door de Europese Commissie erkend.
In haar consultation document ‘The European model of sport’, schrijft zij: 

‘Although sport in Europe has been confronted with globalisation, it can be seen as one of the

last national passions. The commitment to national identity... is one of the features of sport in

Europe. National teams are seen as representing a nation. The tradition in Europe has been for

the different countries to compete against each other and to hold international competitions. (...).

In this respect Europe differs from the US where there is no need for inter-Statecompetitions. In

the US for example, California does not have to compete against Texas.’7

9.4 Immuniteit: nationaliteitsclausules bij internationale wedstrij-
den 

Walrave en Koch (1974): moeten wielrenner en gangmaker van dezelfde natio-
naliteit zijn?
In het arrest Walrave en Koch ging het om een regeling van de overkoepelende
internationale wielerorganisatie (UCI) waarin was bepaald dat de gangmaker
(‘stayer’) en de wielrenner in Wereldkampioenschappen van dezelfde nationaliteit
moesten zijn.8 De verzoekers in het hoofdgeding, de heren Walrave en Koch, ver-
zochten de Nederlandse rechtbank deze bepaling nietig te verklaren. Zo trachtten
zij, als Nederlandse gangmakers, voor wielrenners die niet van Nederlandse natio-
naliteit waren, toegelaten te worden tot de Wereld Kampioenschappen. De recht-
bank legde een aantal prejudiciële vragen voor aan het Hof van Justitie EG, waar-
onder de vraag of deze regeling in strijd was met het ‘Vrij verkeer van goederen
en diensten’ onder art. 7 (thans art. 12), art. 48 (thans art. 39) en art. 59 (nu art.
49) van het EG-Verdrag. 

Het Hof van Justitie EG gaf aan: 

‘Het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit heeft geen betrekking op de samenstel-

ling van sportploegen, met name in de vorm van nationale ploegen, daar de opstelling dezer

ploegen alleen van belang is voor de sport en als zodanig buiten de economische activiteit staat;

dat deze beperking van de werkingssfeer der betrokken bepalingen evenwel alleen mag gelden

voor haar eigenlijke doel.’9

Het Hof van Justitie EG verklaart vervolgens de non-discriminatieregel van art. 7
EG-Verdrag (thans art. 12 EG-Verdrag) buiten toepassing. Het Hof van Justitie
EG creëerde dus al in 1974 een immuniteit voor nationaliteitsclausules bij inter-
nationale wedstrijden waar nationale ploegen aan deelnemen. 

7 European Commission, Directorate-General X, consultation document ‘The European model of sport’, 1999,
p. 4. 

8 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405.
9 HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, r.o. 8 en 9.
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In dit arrest brengt het Hof van Justitie EG niet de sportregeling volgens welke de
gangmaker van dezelfde nationaliteit moet zijn als de wielrenner in verband met
het begrip ‘economische activiteit’ maar legt de nadruk op de samenstelling van
ploegen als niet-economische activiteit. In de zinsnede ‘alleen van belang voor de
sport’ kan een poging van het Hof van Justitie EG gelezen worden om een essen-
tieel kenmerk van de sport te duiden. ‘Het samenstellen van ploegen, met name in
de vorm van nationale ploegen’ zou dan een eigenheid van de sport betreffen en
in deze betekenis los staan van het begrip ‘economische activiteit’. De juridische
grondslag voor de uitzondering zoekt het Hof van Justitie EG in een meer alge-
mene immuniteit door aansluiting te zoeken bij een niet-economische activiteit
vallend buiten de werkingssfeer. In die zin doet de benadering van het Hof van
Justitie EG denken aan de benadering van het Supreme Court in de zaak federal
baseball, waarbij de sportactiviteit als niet-economisch werd bestempeld (zie 5.3). 

Donà (1976): volledige uitsluiting van buitenlanders bij nationale competitie 
Twee jaar later in het arrest Donà werd dieper ingegaan op het begrip ‘economi-
sche activiteit’.10 Het Hof van Justitie EG boog zich wederom over de vrij-ver-
keerbepalingen. Het ging in deze zaak om Oud-voorzitter van voetbalclub
‘Rovigo’ de heer Mantero die de heer Donà opgedragen had om in buitenlandse
voetbalkringen te zoeken naar een geschikte speler om uit te komen voor zijn club.
Daarop plaatste Donà een advertentie in een Belgische krant. Mantero weigerde
echter om in te gaan op de aanbiedingen van spelers die zich naar aanleiding van
de advertentie hadden aangemeld en betaalde de advertentiekosten niet terug.
Daarop stapte Donà naar de rechter met het verzoek de heer Mantero te veroorde-
len tot het betalen van de kosten. Mantero nam daar het standpunt in dat de heer
Donà overijld te werk was gegaan. Mantero beriep zich op artikelen van de
Italiaanse voetbalsportorganisatie, waarin werd bepaald dat alleen spelers die lid
zijn van de sportorganisatie mogen deelnemen en dat dit lidmaatschap in beginsel
slechts openstaat voor spelers van de Italiaanse nationaliteit. De rechter legde ver-
volgens een aantal vragen voor aan het Hof van Justitie EG, die waren gerezen
over de verenigbaarheid van art. 7, 48 en 59 (oud, red.) van het Verdrag en de natio-
naliteitsbepalingen in het reglement van de Italiaanse voetbalsportorganisatie.
A-G Trabucchi concludeert in de zaak Donà:

‘…Zo valt bijvoorbeeld ook te denken aan de samenstelling van ploegen die aan een nationale

competitie deelnemen. In dergelijke gevallen kan het mijns inziens niet uitgesloten worden

geacht dat het opleggen van enkele beperkingen aan het in dienst nemen of althans aan het

opstellen voor competitiewedstrijden van buitenlandse spelers op zuiver sportieve gronden

gerechtvaardigd kan zijn, ten einde te waarborgen dat de ploeg die de nationale competitie wint,

ook werkelijk een nationale ploeg is. Dit lijkt temeer noodzakelijk, wanneer men bedenkt dat de

ploeg die nationaal kampioen wordt, over het algemeen haar land in internationale competities

moet vertegenwoordigen.’11

10 HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333
11 A-G Trabucchi, 6 juli 1976, in: HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333.
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Opvallend is dat het Hof van Justitie EG in de zaak Donà noch heeft volstaan met
te verwijzen naar de betreffende overweging in het eerder gewezen arrest in
Walrave en Koch noch de A-G volgt. Stelde het Hof van Justitie EG in de zaak
Walrave en Koch, de samenstelling van sportploegen, als niet-economische activi-
teit centraal, in het arrest Donà verfijnt het Hof van Justitie EG de redelijkheid-
toets en verwijst naar een regeling (of praktijk), waarbij het Hof van Justitie EG
concludeert dat de regeling of praktijk buiten de werkingssfeer van de bepalingen
valt indien sprake is van niet-economische redenen die verband houden met het
specifieke karakter en kader van [deze] wedstrijden en waarbij het dus uitsluitend
om de sport als zodanig gaat:

‘dat deze bepalingen (art. 7, 48 tot 51 of 59 tot 66 oud, van het Verdrag) zich echter niet verzet-

ten tegen een regeling of praktijk waarbij buitenlandse spelers van deelneming aan bepaalde

wedstrijden worden uitgesloten om niet-economische redenen die verband houden met het spe-

cifieke karakter en kader van deze wedstrijden en waarbij het dus uitsluitend om de sport als

zodanig gaat, zoals het geval is bij wedstrijden tussen nationale ploegen van verschillende lan-

den; 

dat deze beperking van de werkingssfeer der betrokken bepalingen evenwel beperkt moet blij-

ven tot haar eigenlijke doel; 

dat het aan de nationale rechter staat om de aan zijn oordeel onderworpen activiteit met inacht-

neming van het voorgaande te kwalificeren.’12

Het Hof van Justitie EG erkent dat ‘wedstrijden tussen nationale sportploegen van
verschillende landen’ een eigenheid van de sport betreft en breekt met de gedach-
te van A-G Trabucchi die (nog) erkent dat het bij de samenstelling van ploegen die
aan een nationale competitie deelnemen ook om een wezenlijk kenmerk van de
sport gaat. Er ontstaat dus op dat moment een scheidslijn tussen de benadering van
nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden enerzijds en nationaliteitsclausu-
les bij internationale wedstrijden waar landenteams aan deelnemen anderzijds.
Wat betreft de clausules bij nationale wedstrijden is van belang dat het Hof van
Justitie EG in de zaak Donà de volledige uitsluiting van buitenlanders aan de
nationale competitie onverenigbaar achtte met het Gemeenschapsrecht. De vraag
staat dan nog open of een beperkte uitzondering van buitenlandse deelnemers aan
de competitie wel gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Wat betreft de nationaliteits-
clausules bij internationale wedstrijden wordt bevestigd dat sprake is van een
immuniteit, waarbij de niet-economische redenen de grondslag vormen voor de
uitzondering. 

Bosman-arrest (1995) beperkte uitsluiting van buitenlanders bij nationale com-
petitie 
Begin jaren negentig kwam met betrekking tot de voetbalsport een gentlemen’s
agreement tot stand tussen de Europese Commissie en de UEFA (op initiatief van
Martin Bangemann, commissaris Industriebeleid en Telecommunicatie). Dit gent-

12 HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333.
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lemen’s agreement stond bekend onder de 3+2 regel of Bangemann akkoord.13

Deze regel werd in 1992 effectief en hield in dat drie buitenlanders aan een wed-
strijd mochten deelnemen binnen de landscompetitie en eventueel vijf indien twee
van hen vijf jaar onafgebroken in het betrokken land speelden. In tegenstelling tot
Donà gaat het in de zaak Bosman om de toelating van een beperkt aantal buiten-
landse spelers. 

In het Bosman-arrest, volgde een verzoek om een prejudiciële beslissing van
het Hof van Justitie EG met betrekking tot, onder meer, de verenigbaarheid met
het Gemeenschapsrecht van regels, waarbij het aantal toegestane buitenlandse
spelers per wedstrijd is beperkt (nationaliteitsclausules). Daarnaast werd de vraag
voorgelegd of een stelsel waarin bij de overgang van de speler de nieuwe club aan
de oude club een vergoeding moet betalen, in strijd is met het vrije verkeer van
werknemers tussen EG Lidstaten (zie hoofdstuk 34) 

Met betrekking tot de nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden stelde
A-G Lenz en in navolging het Hof van Justitie EG in de zaak Bosman dat de uit-
zondering in het arrest Donà uiterst restrictief omschreven is, met als gevolg dat
in het Bosman-arrest door het Hof van Justitie EG aangegeven wordt dat alleen bij
interlandwedstrijden van deze nauwe ontsnapping gebruik gemaakt mag worden.
14 Het Hof van Justitie EG herhaalde in het Bosman-arrest de overweging uit Donà
dat een regeling of praktijk waarbij buitenlandse spelers van deelneming aan
bepaalde wedstrijden worden uitgesloten om niet-economische redenen die ver-
band houden met het specifieke karakter en kader van deze wedstrijden en waar-
bij het dus uitsluitend om de sport als zodanig gaat, zoals het geval is bij wed-
strijden tussen nationale ploegen van verschillende landen buiten de werkings-
sfeer valt.15 De beperking van de werkingssfeer moet beperkt blijven tot haar
eigenlijke doel en dus kan zij niet worden aangewend om elke sportactiviteit van
de werkingssfeer van het EG-Verdrag uit te sluiten.16

Het Hof van Justitie EG maakte in zijn jurisprudentie ten aanzien van nationali-
teitsclausules bij internationale wedstrijden, in de arresten Koch Walrave, Donà en
Bosman vooral duidelijk dat het Hof van Justitie EG niet op eigen initiatief op dit
gebied corrigerend wil optreden.17

13 Karel van Miert, Mijn jaren in Europa, Tielt: Lannoo NV 2000, p. 162. 
14 Conclusie van A-G Lenz van 20 september 1995. HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur.

1995, I-4921, r.o. 137-142. 
15 HvJ EG 14 juli 1976, zaak C-13/76, Donà, Jur. p. 1333, r.o. 12-16.
16 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 73-76.
17 Zie m.b.t. Bosman-arrest o.a. Antonioni, P. & Cubbin, J. The Bosman ruling and the emergence of a single mar-

ket in soccr talent, European Journal of Law and Economics, 157. R. Blanpain, De Bosman Case, einde van
het transfertijdperk? Leuven: Peeters, 1996. Stefaan van den Bogaert, Practical Regulation of the Mobility of
Sportsmen in the EU Post Bosman, Kluwer Law International: European Monographs 2005, e.a.
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9.5 Nationaliteitsclausules en de relatie (Lid)staat derde land

De vrij verkeer regelingen kunnen worden gezien als een verdere uitwerking van
het generale verbod van discriminatie naar nationaliteit. Bij de verwezenlijking
van de totstandkoming van een interne markt, zoals in de Verenigde Staten, ver-
liezen dergelijke bepalingen hun functie binnen die markt. Uit de jurisprudentie
blijkt echter dat dergelijke regelingen ook invloed uitoefenen op het handelsver-
keer tussen derde landen en landen binnen de Gemeenschap.18

Kolpac (2000) Uitsluiting onderdaan nog-niet-Lidstaat
In het Bosman-arrest ging het om een onderdaan van een van de Lidstaten, in een
arrest van het Hof van Justitie EG in 2003 ging het om een onderdaan van een
nog-niet-Lidstaat, namelijk om de Slowaak Maros Kolpac.19 Tegenwoordig is
Slowakije overigens wel een van de Lidstaten van de Europese Unie. Toetreding
vond plaats op 1 mei 2004. 

Maros Kolpac was keeper bij het Duitse tweede divisie handbalteam TSV.
Kolpac was in loondienst van de club en verbleef legaal in Duitsland. De nationa-
le handbal Federatie in Duitsland (DHB) had de licentie van Kolpac voorzien van
het opschrift ‘A’.20 Een dergelijke licentie werd door de DHB verstrekt aan spelers
die geen onderdaan waren van een Lidstaat van de EU/EER. Deze onderdanen
konden geen rechten ontlenen aan de EU/EER, waaronder het vrij verkeer van
werknemers. In de reglementen van de DHB was opgenomen dat een club die
deelnam aan de competitie van de Bundesliga of Regionalligen slechts twee spe-
lers mocht opstellen met een A-licentie. Kolpac stelde dat hij een licentie behoor-
de te hebben zonder het voormelde opschrift en dus zonder beperkingen mocht
deelnemen aan competities omdat immers tussen Slowakije en de EG een asso-
ciatieverdrag was gesloten (Association agreement).21 De Europese Unie had des-
tijds akkoorden gesloten met Centraal en Oost-Europese landen, waaronder
Slowakije. Het Oberlandesgericht legde om het geschil te beslechten de prejudi-
ciële vraag voor aan het Hof van justitie EG of de beperking van het aantal spe-
lers op grond van hun nationaliteit in strijd zou zijn met het discriminatieverbod,
dat opgenomen was in het associatieverdrag tussen de EG en Slowakije. Het Hof
van Justitie EG stelde vooraleerst dat het discriminatieverbod op grond van natio-
naliteit rechtstreeks van toepassing was, door een Slowaak voor een nationaal
gerecht kon worden ingeroepen en dat het discriminatieverbod ook van toepassing

18 HvJ EG 8 mei 2003, Zaak C-438/00, Deutscher Handballbund ea. tegen Maros Kolpac, Jur. 2003, p. I-4135 en
HvJ EG 12 april 2005, zaak C-265/03 Igor Simutenkov / Ministerio de Educación y Cultura en Real Federación
Española de Fútbol, Jurisprudentie 2005, p. I-02579.

19 Vergelijk Malaja, Bestuurlijk Hof van Beroep te Nancy, Nr. 99NC00282, 3 februari 2000 (vertaling in het
Nederlands gepubliceerd in Nieuwsbrief 1 onder redactie van M. Olfers en C. van der Weijden-Zeevenhooven,
Vereniging voor Sport en Recht, mei 2003.

20 HvJ EG 8 mei 2003, Zaak C-438/00, Deutscher Handballbund e.a. tegen Maros Kolpac, Jur. 2003, p. I-4135.
21 Artikel 38 van de Associatieovereenkomst’ Volgens de in elke Lidstaat geldende voorwaarden en modaliteiten

is de behandeling van werknemers die onderdaan zijn van de Slowaakse republiek en die wettig op het grond-
gebied van een Lidstaat zijn tewerkgesteld vrij van elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit ten
opzichte van de nationale onderdanen, wat betreft de arbeidsvoorwaarden, de belonging of het ontslag.’
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was op de regelgeving van sportfederaties. Het Hof van Justitie EG stelde uitein-
delijk dat het discriminatieverbod op grond van nationaliteit betrekking had op
Slowaakse werknemers indien zij een ‘legaal’ loondienstverband hadden in een
van de Lidstaten. Nu Kolpac legaal in dienst was bij een club in Duitsland en
onderdaan was van Slowakije waarmee een associatieverdrag was gesloten, acht-
te het Hof van Justitie EG de regel houdende een beperking van het aantal niet
EU/EER spelers, in strijd met het discriminatieverbod.22 Het Hof van Justitie EG
liep met deze uitspraak vooruit op de uitbreiding van de Europese Unie. Het non-
discriminatiebeginsel gold dus niet langer alleen voor onderdanen van Lidstaten
maar ook voor onderdanen uit (destijds de) associatielanden als Polen, Hongarije,
Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Slovenië.23

In de vergelijkbare zaak Igor Simutenkov24 komt het Hof van Justitie EG in
navolging van A-G Stix-Hackl tot eenzelfde conclusie. Het ging in deze zaak om
Igor Simutenkov die als voetbalspeler werkzaam was bij een Spaanse club. Ook
met Rusland is een overeenkomst gesloten, weliswaar geen associatieverdrag maar
wel een handelsovereenkomst. In deze overeenkomst staat een soortgelijke clau-
sule als in het associatieverdrag en dus dient ook hier het non-discriminatiebegin-
sel toepassing.25 De vraag blijft of het non-discriminatiebeginsel nog verder uit-
gebreid kan worden tot personen uit derde landen waarmee geen verdrag of over-
eenkomst is gesloten. Vooralsnog lijkt dit niet mogelijk omdat het Hof van Justitie
EG nadrukkelijk zijn toevlucht zoekt tot het onderliggend verdrag of overeen-
komst. Uitsluitend de begunstigden van bijvoorbeeld associatieovereenkomsten
beschikken over gunstige regelingen dienaangaande. In het Witboek Sport, kon-
digt de Europese Commissie een onderzoek aan wat betreft de toegang van onder-
danen van andere landen tot individuele competities.26

22 Zie over het Kolpac-arrest onder meer: R.C. Branco Martins, Het Kolpac arrest; Bosman maal 10, Arbeid
Integraal, 3 juni 2003, p. 83-93 en F. Hendrickx, De Europese niet EU sporter in het spoor van Bosman, Arbeid
Integraal, 3 juni 2003, p. 108-112. 

23 Zie ook: 2001/C151E/096, Schriftelijke vraag P-3172/00, Antwoord 31 oktober 2000, en schriftelijke vraag E-
4133/00, Antwoord 21 december 2001. 

24 Conclusie AG Stix Hackl, 11 januari 2005, zaak C-265/03, Igor Simutenkov versus Ministerio de Educación u
Cultura and Real Federación EspaÀola de Fútbol.

25 HvJ EG 12 april 2005, zaak C-265/03 Igor Simutenkov / Ministerio de Educación y Cultura en Real Federación
Española de Fútbol, Jurisprudentie 2005, p. I-02579 onder 41. ‘Gelet op de voorgaande overwegingen, moet op
de voorgelegde vraag worden geantwoord dat artikel 23, lid 1, van de partnerschapsovereenkomst Gemeen-
schappen-Rusland aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat op een beroepssporter van
Russische nationaliteit die wettig is tewerkgesteld door een in een Lidstaat gevestigde club, een door een sport-
bond van die Lidstaat vastgestelde regel wordt toegepast volgens welke de clubs in competities op nationaal
niveau slechts een beperkt aantal spelers mogen opstellen uit derde landen die geen partij zijn bij de EER-over-
eenkomst.’ De AG Stix Hackl, 11 januari 2005, zaak C-265/03 komt ten slotte tot dezelfde uitkomst als in de
zaak Kolpac, en overweegt: ‘Artikel 23, lid 1, van de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking
waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, ener-
zijds, en de Russische Federatie, anderzijds, moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een
sportbond van een Lidstaat op een beroepssporter van Russische nationaliteit die wettig is tewerkgesteld door
een bij die bond aangesloten voetbalclub, een regel toepast volgens welke de clubs in competities op nationaal
niveau slechts een beperkt aantal spelers mogen opstellen uit derde landen die geen partij zijn bij de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.’

26 Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def. 
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Ontwikkeling in de VS: inperking buitenlandse deelnemers aan Amerikaanse
Competitie
Hoewel binnen de Verenigde Staten sprake is van één nationale identiteit (zie par.
9.3) kende de Verenigde Staten wel sportregelingen die niet-Amerikanen uitsloten
van deelname aan de Amerikaanse competitie. In de Verenigde Staten kende de
regelgeving van de NCAA bijvoorbeeld de clausule dat een hockeyspeler van
Canadese afkomst niet mocht deelnemen aan college-hockey in de Verenigde
Staten. IJshockey wordt in Canada op hoog niveau gespeeld en daarin onder-
scheidt het ijshockey zich van de andere Major League sporten die vooral in de
Verenigde Staten op eenzaam hoog spelniveau beoefend worden. Het einde van
deze regel werd ingeluid door een rechter van het District Court van
Massachusetts die van mening was dat de regel in strijd was met de grondwet
omdat sprake zou zijn van discriminatie tegen buitenlanders.27 Als reactie scherp-
te de NCAA haar amateurbepalingen aan. Deze wijziging trof in haar uitwerking
vooral Canadese spelers die wilden overstappen naar college-hockey in de
Verenigde Staten. Canadese spelers van het platteland, zo werd aangenomen, moe-
ten namelijk naar de stad verhuizen om zich volledig op de hockeysport te kun-
nen concentreren.28 De gedwongen verhuizing zorgt ervoor dat de spelers afhan-
kelijk zijn van op basis van geld waardeerbare vergoedingen, zoals kost en inwo-
ning. Nu deze spelers vergoedingen ontvingen konden zij niet worden aangemerkt
als amateurs, waardoor zij niet mochten deelnemen aan college-hockey in de
Verenigde Staten. Een beroep op anti-discriminatie wetgeving slaagt dan niet.
Hoewel het District Court te Colorado erkent dat de regeling voor verschillende
groepen personen anders kan uitwerken is er geen sprake van discriminatie krach-
tens de ‘Equal protection clause’ noch krachtens het veertiende amendement.29

In de Verenigde Staten wordt thans de vraag gesteld of de colleges niet over
moeten gaan naar regelingen die het aantal deelnemende buitenlandse spelers aan
de nationale college-competitie beperken. Anders dan in Europa wordt deze
oproep gedaan om te voorkomen dat college-beurzen naar buitenlanders gaan, in
plaats van naar Amerikaanse staatsburgers. De vraag rest of dergelijke regelgeving
niet in strijd komt met het Amerikaanse discriminatieverbod en het internationaal
handelsbeleid.30

In Europa gaat het toch in eerste instantie om de vraag of gediscrimineerd mag
worden naar nationaliteit binnen de Gemeenschap. In tweede instantie, vergelijk-
baar met de geschetste ontwikkeling in de Verenigde Staten, komt de vraag aan de
orde of gediscrimineerd mag worden naar nationaliteit in de relatie Lidstaat ver-
sus derde landen.

27 Buckton versus NCAA, 366 F. Supp. 1152 (D. Mass. 1973).
28 Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook

Series, St Paul: Thomson West, 2004, p. 825.
29 Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook

Series, St Paul: Thomson West, 2004, Weiler en Roberts bespreken de zaak: Colorado Seminary (University of
Denver) versus de NCAA United States District Court, District of Colorado, 1976, 417 F. Supp. 885, aff’d, 570
F. 2d 320 (10th Cir. 1978), p. 825-829.

30 Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook
Series, St Paul: Thomson West, 2004, p. 830.
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9.6 Nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden,
geen immuniteit

Nationaliteitsclausules bij wedstrijden binnen de nationale competitie zijn wel
verboden. Deze regels hebben volgens het Hof van Justitie EG in het Bosman-
arrest geen betrekking op specifieke wedstrijden waarbij de clubs hun land verte-
genwoordigen. Het Hof van Justitie EG komt tot het verbod op nationaliteitsclau-
sules bij nationale wedstrijden, daar hij de band tussen een voetbalclub en de
Lidstaat waarin zij is gevestigd niet als inherent aan de sportactiviteit beschouwd. 
Want, zo argumenteert het Hof:

‘Ofschoon in nationale kampioenschappen clubs van verschillende streken, steden of wijken

tegen elkaar spelen, is er immers geen enkele regel volgens welke de clubs voor die wedstrijden

slechts een beperkt aantal spelers uit andere streken, steden of wijken mogen opstellen.’31

‘Verder zijn internationale competities voorbehouden voor clubs die in hun eigen land bepaal-

de sportresultaten hebben behaald, zonder dat daarbij de nationaliteit van hun spelers enig bij-

zonder belang heeft.’32

Het Hof van Justitie EG stelt, in dezelfde overweging, dat de band tussen een voet-
balclub en de Lidstaat waarin zij is gevestigd niet als inherent aan de sportactivi-
teit kan worden beschouwd, evenmin als de band tussen deze clubs en haar wijk,
stad of streek. Bezien vanuit de onderliggende rivaliteitsgedachte, is deze stel-
lingname onbegrijpelijk. De clubs vertegenwoordigen de stad bij de nationale
competitie en het land bij internationale competities. Dit is nu juist de onvermij-
delijke consequentie van de onderliggende rivaliteit geënt op het regionaliteitsbe-
ginsel. De argumentatie van het Hof van Justitie EG wankelt nu het Hof een one-
venwichtigheid in het leven roept door discriminatie bij interlandwedstrijden wel
toe te staan en discriminatie naar nationaliteit bij nationale wedstrijden te verbie-
den.33 Het gaat immers telkens om hetzelfde intrinsieke basiskenmerk van sport,
namelijk de nadere invulling van de rivaliteitsgedachte in sport. Daarbij zie ik niet
in dat nationaliteitsclausules bij interlandwedstrijden minder economisch van aard
zouden zijn dan nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden, wat onderschrijft
dat de niet-economische aard van de regeling onvoldoende aanknopingspunten
biedt voor een veronderstelde immuniteit (zie hierna par. 9.7). 

31 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, onder 131.
32 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921 onder 132.
33 Zie, al voor het Bosmanarrest, H.T. van Staveren, Op de grens van sportregel en rechtsregel (oratie Amsterdam

VU), Deventer: Kluwer 1992, p. 23, verder uitgewerkt in ‘Arbeidsverhoudingen in de (beroeps)voetbalsport’m
NJB 1999, p. 810-811 en in ‘The Bosman Ruling and Nationality Clauses- A critique of the treatment of natio-
nality clauses in the jurisprudence of the European Court of Justice’, The International Sports Law Journal,
T.M.C. Asser Press, The Hague: the Netherlands, 2002/1, p. 13-17. 

Hoofdstuk 9 127



9.7 Waardering, opiniërend

Het verbod van discriminatie dijt dus steeds verder uit, nationaliteitsclausules
maar ook nationaliteitsvereisten in de individuele sport belemmeren nu eenmaal
het internationaal handelsverkeer en komen dus vanzelfsprekend al snel in botsing
met het non-discriminatiebeginsel binnen het internationaal handelsrecht, gefun-
deerd op onverschillig welke overeenkomst. Dit is vanzelfsprekend niet anders in
de Verenigde Staten. Geredeneerd vanuit de basisbeginselen van sport dient het
Hof van Justitie EG naar mijn mening een keus te maken.

Of
A. Het Hof van Justitie EG gaat vol voor de integratie van een Europese
sportmarkt en stelt zich op het standpunt dat de onderliggende rivaliteit niet
gebaseerd mag zijn op nationaliteit en verbiedt ook nationaliteitsclausules bij
wedstrijden tussen Lidstaten 

Pas dan zal de sportorganisatie een impuls krijgen en zich kunnen ontwikkelen
naar een Europese sportmarkt. Globalisering van een sport leidt als vanzelf tot een
grotere (Europese) markt. Europese Instellingen als het Hof van Justitie EG en de
Europese Commissie, vormen, in plaats van een onmisbare rader in dit voort-
schrijdend integratieproces, nu een obstakel voor de ontwikkeling van sport in die
richting. Bovendien remmen zij de innovatieve kracht van ondernemers in de sport
af. Er bestaat voor hen immers geen incentive op zoek te gaan naar andere grond-
slagen voor de rivaliteitsgedachte. Zij zullen niet snel gedreven worden een ande-
re, meer internationaal georiënteerde competitiestructuur voor de nationaal geo-
riënteerde structuur, in de plaats te stellen. Een dergelijke structuur is al herken-
baar in de individuele sport waar open nationale kampioenschappen bestaan, of in
de sportstructuur in de Verenigde Staten, waar een staten-overkoepelende sportor-
ganisatiestructuur is ontstaan. Een Nederlandse topclub kan vanuit dit gezichts-
punt deelnemen aan bijvoorbeeld de Duitse competitie.

De verschuiving naar een Europese productmarkt zal tot gevolg hebben dat de
exploitatie van de competitie verschuift van een nationale naar een meer Europese
oriëntatie. Uiteindelijk neemt dan Europa deel aan het internationale wedstrijd-
spel. Europese integratie in optima forma. De sport levert dan een positieve bij-
drage aan de beleving van een ‘European Cultural Identity’. 

Door de nationale markten binnen Europa open te breken krijgt zowel de sup-
ply-market als de de exploitation market vanzelf een meer Europees karakter. Dit
is vanuit de interne markt gedachte en een Europeesrechtelijke mededingingsop-
tiek alleen maar toe te juichen. 

Of 
B. Het Hof van Justitie EG staat (beperkte) nationaliteitsclausules bij natio-
nale wedstrijden toe
Het Hof van Justitie EG kiest er voor om de onderliggende rivaliteitsgedachte als
gebaseerd op het onderscheid naar nationaliteit te accepteren als basiskenmerk
van sport, waardoor de sportorganisatiestructuur en nationaliteitsclausules zowel
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bij nationale wedstrijden als bij internationale wedstrijden verenigbaar zijn met
het communautaire recht. De Gemeenschap stuurt dan aan op regionaliteit en ver-
scheidenheid in de sport door het regionaliteitsbeginsel, dat zijn weerslag vindt in
zowel de sportorganisatiestructuur als de nationaliteitsclausules, uit te leggen als
noodzakelijk (intrinsiek) voor de sport en voorziet dit basiskenmerk van een
immuniteit. Hoewel de regels, naar mijn mening, een economisch doel dienen,
volgt hieruit dus niet dat de markt voorrang heeft boven bepaalde basisaspecten in
de sport. In het onderscheidend vermogen van sport ligt dan dus de grondslag voor
een juridische immuniteit. Eén van die aspecten is de waarborging van de onder-
liggende rivaliteit als sportief fundament van de sport. 

Zo lang de sport nog steeds de nationaliteit als uitgangspunt voor de rivali-
teitsgedachte kiest, en de rivaliteit nog steeds binnen Europa gefundeerd is op de
rivaliteit tussen Lidstaten, moet hier dan de consequentie aan verbonden worden
dat de sport ook op nationaal niveau mag discrimineren naar nationaliteit. Immers
erkenning van de nationale rivaliteitsgedachte slaat vanzelf terug op de nationale
markt, de nationale en internationale competitie staan namelijk onlosmakelijk met
elkaar in verbinding.34 De nationale competitie is immers afgesloten van andere
competities. Clubs mogen niet deelnemen aan andere nationale competities. De
opleiding van spelers is dus alleen zinvol als deze spelers worden opgeleid voor
de nationale competitie. Nu geldt dat vanwege het verbod van nationaliteitsclau-
sules bij nationale wedstrijden clubs spelers opleiden, die op de gehele Europese
markt hun diensten kunnen verrichten. Dit terwijl de clubs zelf vastgeklonken zijn
aan de nationale competitie en niet vrij zijn om in andere (Lid)Staten deel te
nemen aan competities (zie hieronder). 

Optie B: wel geschiktheid- en evenredigheidstoets bij nationaliteitsclausules
onder vrij verkeer
Naast een noodzakelijkheidstoets, dient dan wel een geschiktheid- en evenredig-
heidstoets plaats te vinden, in de lijn van de Cassis de Dijon rechtspraak onder het
vrij verkeer. Volledige uitsluiting van buitenlandse deelnemers is niet evenredig
om het doel, recht doen aan de onderliggende rivaliteitsgedachte en de op natio-
naliteit geënte sportorganisatiestructuur, te realiseren. Vanuit deze gedachte is het
wenselijk dat clubs weer een beperkte buitenlanderclausule invoeren. Deze doet
recht aan de onderliggende rivaliteitsgedachte, stimuleert de clubs jeugd op te lei-
den voor deelname aan de eigen nationale competitie en sluit dus aan op de geslo-
tenheid van het nationale competitiesysteem. Bovendien biedt dit kleinere landen
een mogelijkheid om toptalent te genereren en te kunnen deelnemen aan interna-
tionale topcompetities. Zolang de eis in de sport wordt gesteld dat deelname aan
Europese Wereld Kampioenschappen of Olympische Spelen openstaat voor de

34 Zie, al voor het Bosmanarrest, H.T. van Staveren, Op de grens van sportregel en rechtsregel (oratie Amsterdam
VU), Deventer: Kluwer 1992, p. 23, verder uitgewerkt in ‘Arbeidsverhoudingen in de (beroeps)voetbalsport’m
NJB 1999, p. 810-811 en in ‘The Bosman Ruling and Nationality Clauses- A critique of the treatment of natio-
nality clauses in the jurisprudence of the European Court of Justice’, The International Sports Law Journal,
T.M.C. Asser Press, The Hague: the Netherlands, 2002/1, p. 13-17. 
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nationale kampioenen, is hiervan de onvermijdelijke consequentie dat ook het
aantal buitenlandse deelnemers in de nationale kampioenschappen beperkt moet
zijn. 

9.8 Toch weer nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden
(home grown player rule)?

Het is, gelet op het huidig verbod van nationaliteitsclausules bij nationale wed-
strijden, alleszins opmerkelijk dat de Europese voetbalsportorganisatie UEFA
heeft besloten dat vanaf het seizoen 2006-2007 minimaal vier spelers van de 25
man tellende selecties van clubs die Europees voetbal spelen, uit de eigen oplei-
ding moeten komen. Het aantal zelf-opgeleide spelers moet het seizoen erop wor-
den uitgebreid naar twee en oplopen naar acht spelers in 2008-2009.35 De UEFA
tracht zo de binding met het land te versterken en wil voorkomen dat de rijke clubs
nog rijker worden en de armere clubs nog armer. Dit laatste omdat wordt veron-
dersteld dat arme clubs niet in staat zijn kwalitatief goede spelers aan te trekken.
De spanning met het non-discriminatiebeginsel en het vrij verkeer van personen is
wederom voelbaar. Deze clausules hebben geen betrekking op wedstrijden tussen
nationale ploegen van verschillende landen en kunnen dus om die reden niet wor-
den geacht in overeenstemming te zijn met het vrij verkeer van werknemers.
Overigens is de beperking van het aantal buitenlandse spelers niet voorbehouden
aan de voetbalsport, andere sporten kennen dergelijke regels ook (nog steeds).
Ook in het Nederlandse hockey is afgesproken om een beperking te stellen aan het
aantal buitenlanders per hoofdklassenteam. 

De UEFA verschuilt zich mogelijk achter een van de rechtvaardigingsgronden
voor een inbreuk op het vrij verkeer, die het Hof van Justitie EG heeft geïntrodu-
ceerd in het Bosman-arrest ten aanzien van transferregels (zie meer uitvoerig
hoofdstuk 34), namelijk ‘de aanmoediging jonge spelers op te leiden’. Het Hof
van Justitie EG sprak zich destijds niet uit over deze rechtvaardigingsgrond in
relatie tot nationaliteitsclausules. 

In het Witboek Sport geeft de Europese Commissie inderdaad aan dat deze
rechtvaardigingsgrond opgaat. De Europese Commissie geeft aan dat ‘regels die
bepalen dat teams mede uit een bepaald aantal lokaal opgeleide spelers moeten
bestaan, verenigbaar kunnen zijn met de Verdragsbepalingen inzake het vrij ver-
keer van personen als ze niet tot directe discriminatie op grond van nationaliteit
leiden en als de eventuele indirecte discriminatie die eruit voortvloeit, gerecht-
vaardigd kan worden als zijnde evenredig met een legitieme doelstelling die wordt
nagestreefd, zoals het versterken en beschermen van de opleiding en ontwikkeling
van jonge getalenteerde spelers. De lopende studie naar de opleiding van jonge

35 E. Oudshoorn, NRC Handelsblad, Een extra kans voor het Nederlandse voetbal, 20 april 2005, p. 13, vgl. Het
Financieele Dagblad, 7 februari 2005, p. 4.
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sporters in Europa zal waardevol materiaal voor deze analyse opleveren.’36 Er is
dus volgens de Europese Commissie weliswaar sprake van indirecte discriminatie
waarschijnlijk omdat de discriminatie geënt is op de samenstelling van nationale
teams, maar de regel vindt rechtvaardiging in de opleiding van spelers.

De nieuwe clausule in het voetbal vertoont sterke gelijkenis met de 3+2 regel
van weleer die erop neerkwam dat slechts drie buitenlanders aan een wedstrijd
mochten deelnemen.37 A-G Lenz stelde in het Bosman-arrest onomwonden vast
dat deze regel in strijd was met het vrij verkeer van werknemers.38 Het Hof van
Justitie EG achtte vervolgens de regel in strijd met het vrij verkeer. Over deze
toenmalige regel schreef voormalig Eurocommissaris Van Miert: 

‘... En toen was er opeens dat Bosman-arrest dat stelde dat de Commissie haar boekje te buiten

was gegaan door een bedenkelijk gentlemen’s agreement te sluiten met de UEFA, waarbij vol-

gens het Hof een praktijk werd goedgekeurd die onmiskenbaar strijdig was met het Verdrag.’

Of het Hof van Justitie EG bereid is de situatie, sterk gelijkend op de vóór-
Bosman situatie, te herstellen, is de vraag.

9.9 Samenvatting 

Wordt de keus gemaakt voor regionale verscheidenheid en rivaliteit waarvan spra-
ke is bij wedstrijden tussen landenteams, dan moet daarvan ook de consequentie
op nationaal niveau gedragen worden. Het invoeren van de regel dat elk elftal uit
ten minste een aantal nationale spelers moet bestaan die voor het nationale team
geselecteerd kunnen worden, voorkomt dan uitholling van de nationale teams. Dit
volgt uit de onderliggende rivaliteitsgedachte, zoals verbonden met de heersende
sportbeleving. Een beperkte nationaliteitsclausule bij nationale wedstrijden dient
dan immuun te zijn voor de vrij-verkeerbepalingen. 

36 Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def.
37 Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def, Karel van Miert, Mijn jaren in Europa, Tielt: Lannoo NV

2000, p. 162. 
38 Conclusie van A-G Lenz van 20 september 1995, I-4921, onder 136.
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10 Selectiecriteria 

‘The will to win is important, but the will to prepare is vital.’

Joe Paterno

10.1 Inleiding

Het meest in het oogspringend selectiecriterium wordt in de sport gevormd door
bepaalde eisen die aan de sporter worden gesteld voor deelname aan competities
en wedstrijden op topniveau. (zie par. 2.3.3). De regels zorgen ervoor dat de deel-
nemers niet te veel in kracht van elkaar verschillen. Hoofdstuk 21 gaat in op selec-
tiecriteria in relatie tot het mededingingsrecht. 

Deliège (2000)
Deliège is een judoka van Belgische nationaliteit. Volgens haar is zij door de
Belgische judosportorganisatie belet deel te nemen aan verscheidene internatio-
nale kampioenschappen. Deliège is namelijk niet geselecteerd voor deelname aan
een internationaal toernooi. Volgens Deliège zijn daarentegen twee andere judo-
ka’s geselecteerd die minder glansrijke sportieve resultaten hadden behaald dan
zijzelf. Deliège heeft zich immers al als Belgisch en Europees kampioene bewe-
zen. De uitsluiting van deelname vormt de directe aanleiding voor het geding. Er
worden door de Belgische Gerechten (in kort geding en in eerste aanleg) préjudi-
ciële vragen voorgelegd aan het Hof. In het reglement van de de Belgische judo-
federatie is een bepaling opgenomen die, in het kort, stelt dat een sportbeoefenaar
die professioneel of semi-professioneel wil worden slechts aan internationale toer-
nooien kan meedoen indien daarvoor toestemming is gekregen van de nationale
Federatie. Dit keer gaat het in tegenstelling tot de hiervoor in hoofdstuk 9 behan-
delde arresten dus niet om selectie op basis van nationaliteit maar op basis van de
sportprestatie. Het Hof van Justitie EG vindt dan ook geen aansluiting bij de uit-
zondering voor nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden. ‘De enkele
omstandigheid dat het door de judoka’s in die wedstrijden behaalde klassement in
aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de landen die afgevaardigden
mogen sturen naar de Olympische Spelen, betekent nog niet dat deze wedstrijden
op een lijn kunnen worden gesteld met wedstrijden tussen nationale ploegen, die
aan de toepassing van het Gemeenschapsrecht kunnen ontsnappen.’1

1 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 44. A. Bell & P. Turner-Kerr, The place
of sport within the rules of community law: clarification from the ECJ? The Deliège and Lehtonen cases,
E.C.L.R. 2000, p. 256-260.



Vervolgens staat het Hof van Justitie EG voor de beslissing of dergelijke selectie-
regels dan een verboden beperking van de vrijheid van dienstverrichting vormen.2

‘Op dit punt volstaat de constatering, dat ook al leiden selectieregels – zoals in de
hoofdgedingen aan de orde zijn –onvermijdelijk tot een beperking van het aantal
deelnemers aan een toernooi, een dergelijke beperking inherent is aan het verloop
van een internationale sportwedstrijd op topniveau die noodzakelijkerwijs de vast-
stelling van bepaalde regels of selectiecriteria impliceert. Dergelijke regels kun-
nen op zich dan ook niet worden aangemerkt als een bij art. 59 van het Verdrag
verboden beperking van de vrijheid van dienstverrichting.’ Het Hof van Justitie
EG voegt daar nog aan toe dat de nationale Federaties de meest geëigende orga-
nisaties zijn om selectieregels vast te stellen, omdat zij over de benodigde kennis
en ervaring beschikken.3 Aangezien deelneming aan wedstrijden de essentie van
de activiteit van de beroepssporter is, is het duidelijk dat een regeling die deze
deelneming beperkt en dat zelfs die beperking doel is van de regeling, ook de
werkgelegenheid voor de betrokken sporter beperkt.4

10.2 Immuniteit voor selectiecriteria

Selectiecriteria zijn volgens het Hof van Justitie EG dus inherent aan het verloop
van een wedstrijd op topniveau en behoren tot het terrein van de sport. Ik kan me
niet aan de indruk onttrekken dat het Hof van Justitie EG door de behandeling van
zaak tot zaak, in het grensgebied tussen sportregel en rechtsregel, eerder meer dan
minder onduidelijkheid heeft gecreëerd. Waarin verschillen nationaliteitsclausules
bij nationale wedstrijden die wel een inbreuk op het vrij verkeer vormen, van
selectiecriteria? Nationaliteitsclausules zijn immers ook een bepaald soort selec-
tiecriteria en toch zijn dergelijke regels bij nationale wedstrijden verboden. Zijn
de laatstgenoemde regels dan van meer economisch van aard of berusten zij op
meer economische redenen dan de voornoemde immune regeling? Een dergelijke
regeling is immers niet minder sport-inherent, vanwege de binding met de onder-
liggende rivaliteitsgedachte. Is in de zaak Deliège nu sprake van een andere juri-
dische grondslag dan bij nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden? 

2 Het Hof hanteert niet dezelfde overweging als bij de nationaliteitsclausules zie Donà: ‘dat deze bepalingen (...)
zich echter niet verzetten tegen een regeling of praktijk waarbij buitenlandse spelers van deelneming aan
bepaalde wedstrijden worden uitgesloten om niet-economische redenen die verband houden met het specifie-
ke karakter en kader van deze wedstrijden en waarbij het dus uitsluitend om de sport als zodanig gaat’. 

3 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 66.
4 Vrije interpretatie naar overweging HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C-176/96, Jur. p. I-

2681.
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10.3 Samenvatting

Het Hof van Justitie EG geeft een tweede aanzet tot een immuniteit voor het vrij
verkeer, door een benadering van de sportsfeer, zonder deze in volle omvang te
definiëren of af te bakenen. Met andere woorden: het Hof van Justitie EG lijkt in
de zaak Déliege zijn aandacht van niet-economische redenen te verschuiven naar
een immuniteit die ligt in de fundamentele aard van bepaalde competitieregelin-
gen als afgeleide van de intrinsieke waarde van sport. Selectiecriteria naar presta-
ties dienen volgens het Hof van Justitie EG, indien zij voortvloeien uit een nood-
zaak die inherent is aan de organisatie van een dergelijke wedstrijd buiten het toe-
passingsbereik van de vrij-verkeerbepalingen te vallen.5

5 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 69.
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11 Transferregels 

‘The principle is competing against yourself. It’s about self-improvement, about

being better than you were the day before.’

Quarterback (NFL) Steve Young 

11.1 Inleiding

Transferregels betreffen regelingen in de sport die betrekking hebben op de over-
gang van een speler naar een andere club. Dit hoofdstuk gaat in op de immunitei-
ten die door het Hof van Justitie EG via de toepassing van het vrij verkeer zijn
erkend. Hoofdstuk 34 gaat dieper in op transferregelingen in relatie tot het mede-
dingingsrecht. 

11.2 Immuniteit voor transfertermijnen

Iedere georganiseerde sport kent op het moment dat sprake is van de exploitatie
van de sportprestatie sportregelingen die de speler beletten voor meer dan één club
uit te komen in de competitie en schept termijnen waarbinnen de wisseling van
club dient te geschieden.1 In de volksmond wordt in het laatste geval wel gespro-
ken over ‘transfertermijnen’, terwijl het in wezen gaat om regelingen die zien op
de registratie van de speler voor welke club hij gedurende de bewuste periode uit-
komt, wat meestal gepaard gaat met een sluitingsdatum waarop de speler bij de
sportorganisatie moet zijn geregistreerd. Een speler die na afloop van deze termijn
wordt aangesteld, is niet speelgerechtigd en kan dus niet uitkomen voor het nieu-
we team. De regeling maakt dus dat een speler niet buiten de overeengekomen
tijdsperiode kan overstappen naar een ander team. Dergelijke bepalingen komen
ook wel voor in de amateursport.2

Lehtonen (2000)
De Finse basketballer Lehtonen wordt opgesteld in een wedstrijd terwijl hij na
sluiting van de transfertermijn is aangeworven. De Internationale Basketbal-
sportorganisatie (FIBA) weigert aan Lehtonen een vergunning af te geven. Het is

1 Transferperioden (gentlemen’s agreement voetbal:
Teneinde het regelmatig en correct verloop van de sportcompetitie te beschermen, zullen per seizoen twee alge-
meen geldende transferperiodes van kracht zijn, met de beperking van één transfer per speler per seizoen.

2 E.J.A. Vilé, Het transfersysteem in het betaald voetbal, in: Sport en Recht deel 4, Haarlem: De Vrieseborch,
1996, p. 10



de Belgische club Castors Braine niet toegestaan Lehtonen op te stellen in de
nationale basketbalcompetitie gedurende het betreffende speelseizoen. Castors
Braine stelt Lehtonen toch op en de Belgische basketbalsportorganisatie, de
FRBSB, legt vervolgens Castors Braine een forfaitaire sanctie op. 

Aan het Hof van justitie EG wordt de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

‘Zijn reglementaire bepalingen van een sportfederatie, die het een club verbieden een speler die

na een bepaalde datum is aangeworven, voor het eerst in de competitie op te stellen, ingeval het

gaat om een beroepsspeler die onderdaan is van een Lidstaat van de Europese Unie in strijd met

het EG-Verdrag (...) in weerwil van de redenen van sportieve aard die de federatie ter rechtvaar-

diging (...) de noodzaak de competitie niet te vervalsen.’3

Het Hof van Justitie EG erkent dat sprake kan zijn van een belemmering van het
vrij verkeer van werknemers indien de regels Belgische clubs beletten, basketbal-
spelers uit andere Lidstaten in kampioenschappen te laten spelen, wanneer deze
spelers na een bepaalde datum in dienst zijn genomen.4 Het Hof van Justitie EG
stelt voorts vast dat de vaststelling van transfers van spelers kan beantwoorden aan
het doel, het regelmatig verloop van de wedstrijden te verzekeren. Hiermee poogt
het Hof van Justitie EG wederom een kenmerk van de georganiseerde wedstrijd-
sport te benoemen. Dit kenmerk staat niet op zichzelf maar volgt uit de inspan-
ningen van het georganiseerde sportsamenwerkingsverband om gedurende een
reeks van wedstrijden (competitie) de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting, de
prestatievergelijking en het aanwijzen van een winnaar te reguleren en te contro-
leren. Het Hof van Justitie EG merkt op dat nu gebleken is dat in deze zaak ande-
re transfertermijnen gelden voor spelers uit de Europese zone dan ten aanzien van
spelers die van buiten de Europese zone worden aangetrokken, slechts objectieve
redenen die uitsluitend verband houden met de sport als zodanig, een dergelijk
verschil kunnen rechtvaardigen. Zoals het zich laat aanzien stuit de specifieke
regeling in Lehtonen af op het discriminatoire karakter ervan. Het is echter aan de
nationale rechter om dit te beoordelen. Was in de zaak Lehtonen geen sprake
geweest van een mogelijk discriminatoire regeling, dan zou de regeling wel dege-
lijk beantwoorden aan het sportieve doel: het verzekeren van het regelmatig ver-
loop van de wedstrijden.

Opgemerkt wordt dat in de voetbalsport recentelijk het aantal transferperioden is
verminderd tot twee perioden in een jaar. De vraag is dan of deze extra inperking
noodzakelijk is om het regelmatig verloop van de wedstrijden te verzekeren. Niet
is immers gebleken dat voorheen het regelmatig verloop van de competities gevaar
liep.

3 HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C-176/96, Jur. p. I-2681, onder 18. 
4 HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C-176/96, Jur. p. I-2681, onder 49. 
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11.3 Compensatievergoedingen 

De teamsport kent veelal regelingen die de overgang van een speler naar een ander
club afhankelijk maken van het betalen van vergoeding door de nieuwe club aan
de oude club. Zie meer uitvoerig hoofdstuk 34. De compensatievergoedingen
berustten ten tijde van het Bosman-arrest op regelgeving van de sportorganisatie.
Via een lidmaatschapsrelatie is de speler gebonden aan de regelgeving van de
bond. Daarnaast wordt in de teamsport over het algemeen gebruik gemaakt van
standaard spelerscontracten waarin via een verwijzingsclausule de regelgeving
van de bond wordt geïncorporeerd. Regels die de overgang van een speler betref-
fen kunnen echter ook voortvloeien uit de toepassing van het nationale arbeids-
recht (bijvoorbeeld in Nederland via het systeem van ontbindingsvergoedingen,
krachtens art. 7:685).5 Zowel in het geval van compensatieregelgeving door de
bond als in het geval van ontbindingsvergoedingen wordt wel gesproken over
transfervergoedingen. 

Bosman (1995)
Jean Marc Bosman weigerde in 1990 een nieuw contract te tekenen met zijn toen-
malige club, Luik. Sinds 1988 kwam Bosman al voor deze club uit en hem werd
gemiddeld een maandsalaris van 120.000 Belgische Franken (BFR) betaald. In het
nieuwe contract stelde club Luik een salaris van slechts 30.000 BFR voor. Bosman
werd op een transferlijst geplaatst en indien een club 11.743.000 BFR bereid zou
zijn voor hem te betalen kon hij, zonder voorafgaande toestemming van club Luik,
in een bepaalde periode vertrekken naar die nieuwe club. Was geen club bereid dit
bedrag te voldoen dan kon een transfer alleen tot stand komen als Luik en de nieu-
we club tot overeenstemming zouden komen. Er was weliswaar een club geïnte-
resseerd in Bosman, de Franse club Duinkerken, maar club Luik had de Belgische
voetbalsportorganisatie verzocht niet het vereiste internationale transfercertificaat
te verstrekken omdat getwijfeld werd aan de solvabiliteit van de Franse club.
Bosman spande een procedure aan en deze procedure leidde uiteindelijk tot twee
prejudiciële vragen, waaronder de vraag of een stelsel waarin de overgang van een
speler na afloop van zijn contract afhankelijk was van een vergoeding in strijd was
met het communautaire recht. 

Met het Bosman-arrest6 werd een einde gemaakt aan compensatievergoedin-
gen voor de club, binnen de EU/EER, die de speler na afloop van zijn contract
kwijt raakte aan een andere club, binnen de EU/EER. Het Hof van Justitie EG
achtte namelijk de transferregeling in strijd met het vrij verkeer van werknemers.7

5 Koninklijke Belgische Voetbalbond t. J.-M. Bosman, Zaak C-415/93, 15 december 1995, jur. 1995, I-4921.
6 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921.
7 Over de zaak Bosman o.a. D. McArdle, From boot money to Bosman: football society and the law, London:

Cavendishpublishing 2000. R. Blanpain, De Bosman case: einde van het transfertijdperk? Leuven: Peeters, 1996;
S. Weatherill, ‘After Bosman: tracking the sporting revolution’ (oratie Sports Law Center of Anglia Polytechnic
University, Middle Temple), London, 5 mei 1999.; M. Boetekees en H.T. van Staveren, Voetbaltransfers onder
vuur van de Europese Commissie en de FIFA, Ars Aequi 2001, p. 226, e.v. Darren Mcauley, They think it’s all
over…It might just be now: unravelling the ramnifications for the European football Transfer System Post-
Bosman, E.C.L.R. 2002, p. 331-340.
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Deze regels beletten de spelers immers, of weerhouden hen ervan, bij het verstrij-
ken van hun contract hun club te verlaten om hun activiteit in een andere Lidstaat
te verrichten.8 Ten gevolge van het Bosman-arrest konden toenmalige sterspelers,
zoals de Nederlandse voetbalspeler Kluivert, na afloop van het contract transfer-
vrij, dus zonder vergoeding, vertrekken. 

Het Hof van Justitie EG verwijst in de zaak Bosman eerst naar het arrest Donà en
herhaalt dat de Gemeenschapsbepalingen betreffende het vrij verkeer van perso-
nen en diensten zich niet verzetten tegen een regeling of praktijk die wordt
gerechtvaardigd door niet-economische overwegingen die verband houden met
het specifieke karakter en kader van bepaalde wedstrijden, maar dat de inperking
beperkt moet blijven tot haar eigenlijke doel (zie par. 9.4).9 De discussie rond
transferregels in het Bosman-arrest heeft zich niet toegespitst op het eventueel
sporteigen karakter van de regeling. De economische kant van de sport heeft bij
het ontstaan van het vergoedingensysteem altijd een rol gespeeld en ligt niet in de
sport als zodanig.

Desondanks heeft het Hof van Justitie EG in het Bosman-arrest wel twee poten-
tieel nieuwe rechtvaardigingsgronden op grond van het algemeen belang erkend
ten aanzien het vrij verkeer van personen waaronder de ‘competitive balance’
ofwel in Nederlandse termen, de handhaving van het evenwicht van geldmiddelen
en sportprestaties. De zekere gelijkheid van kansen en de onzekerheid van resul-
taten behoren tot het intrinsieke dus sporteigen karakter. Het Hof van Justitie EG
neemt met de aanvaarding van deze rechtvaardigingsgrond aan dat een causaal
verband bestaat tussen geldmiddelen en de krachtmeting in de sport.10 Daarnaast
introduceert het Hof van Justitie EG de opleiding en indienstneming van jonge
spelers, als algemeen belang. Het Hof van Justitie EG stelt in de zaak Bosman in
overweging 106 

‘Gezien het grote maatschappelijke belang van sport en inzonderheid van het voetbal in de

Gemeenschap, moet worden erkend, dat de handhaving van een zeker evenwicht tussen de clubs

door een zekere gelijkheid van kansen en de onzekerheid van resultaten veilig te stellen en de

aanmoediging van de indienstneming en opleiding van jonge spelers, rechtmatige doelstellingen

zijn.’

Vergelijkbaar met de Cassis-Dijon leer wordt een ‘rule of reason’ neergelegd
waarbij rechtvaardiging gevonden wordt in voornoemde grondslagen. En daarmee
slopen dus opnieuw twee nieuwe rule-of-reason-achtige excepties het EG-Verdrag
binnen. Een beroep op dergelijke rechtvaardigingsgronden kan alleen slagen als
de sportregeling in kwestie geschikt is om de verwezenlijking van het betrokken
doel te waarborgen, nodig is voor het bereiken van dat doel en niet verder gaat dan
nodig is. 

8 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, ro 92-100.
9 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 76.
10 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 107.
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11.4 Samenvatting

Het is in de georganiseerde wedstrijdsport van belang dat de teamcompositie
gedurende het speelseizoen onveranderd blijft. Dit volgt namelijk uit het basisbe-
ginsel van de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting. Transfertermijnen mits even-
redig om aan dit doel tegemoet te komen zijn om die reden immuun voor de toe-
passing van het recht. 

In het kort: indien de sportregeling noodzakelijk en proportioneel is om een van
onderstaande doelen te bereiken, kan de sportregeling aan de werkingssfeer van
de vrij-verkeerbepalingen ontkomen: 
– het verzekeren van het regelmatig verloop van de wedstrijden (Lehtonen);
– de handhaving van het evenwicht van geldmiddelen en sportprestaties

(Bosman);
– de opleiding en indienstneming van jonge spelers (Bosman).

Hoofdstuk 11 141





12 Juridische grondslag voor de immuniteit
bij de toepassing van de vrij-verkeer-
bepalingen

‘Indecision builds nervous tension and undermines any remaining confidence.’

Sharron Moran over de golfsport

12.1 Inleiding

In het Witboek Sport vat de Europese Commissie samen dat zij de hierboven
behandelde ‘specifieke en evenredige beperkingen van het beginsel van vrij ver-
keer kan aanvaarden’: 
– het recht om nationale atleten te selecteren voor competities met nationale

ploegen;
– de noodzaak om het aantal deelnemers van een competitie te beperken;
– het vaststellen van deadlines voor spelerstransfers in ploegsporten.

De Europese Commissie omzeilt in het witboek de juridische grondslag waarop
het Hof van Justitie EG destijds in de hiervoor behandelde zaken kwam tot aan-
vaarding van bovengenoemde beperkingen en gaat er impliciet van uit dat de aan-
vaarding volgt uit de historische en culturele achtergrond van de sport en de wen-
sen van de Europese burgers. Het Hof van Justitie EG heeft een dergelijke rede-
nering, zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, nooit expliciet gehanteerd. In dit
hoofdstuk wordt de juridische grondslag voor de bovengenoemde beperking van
het vrije verkeer aan een onderzoek onderworpen. 

12.2 Uitzonderingen vrij verkeer

12.2.1 Inleiding 

Het EG-Verdrag schept een uitzondering op het vrij verkeer, als het gaat om de
openbare orde, openbare veiligheid en de (volks)gezondheid, art. 39 en 55 jo 45
en 46 EG-Verdrag. Naast de uitzonderingen waarin het Verdrag zelf voorziet,
bestaat een zogenaamde rule of reason exceptie. De rule of reason rust op een uit-
spraak van het Hof van Justitie EG in de bekende zaak Cassis de Dijon uit 1979
en kwam tot stand ten aanzien van het vrije goederenverkeer, (art. 28 EG-
Verdrag).1 In dit arrest legde het Hof van Justitie EG het algemene beginsel van

1 HvJ EG 20 februari 1979, zaak C- 120/78, Cassis de Dijon, Jur. 1979, p. 649. HvJ EG 11 juli 1974, zaak C-
8/74, Dasonville, Jur. 1974, p. 837. Zie ook P.J.G. Kapteyn & P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht
van de Europese Gemeenschap, Deventer: Kluwer 2003, p. 256 e.v. 



wederzijdse erkenning van nationale regelingen neer. Dit beginsel gaat ervan uit
dat een Lidstaat goederen of diensten van een andere Lidstaat op zijn grondgebied
toelaat, indien die goederen of diensten in die Lidstaat op rechtmatige wijze zijn
geproduceerd en op de markt zijn gebracht. Hoewel de uitspraak producten
betreft, heeft het effecten op de andere vrijheden in het EG-Verdrag. Zo worden
bijvoorbeeld diploma’s uit andere Lidstaten aanvaard.2

De uitzondering houdt in dat beperkende maatregelen zijn toegestaan, mits-
dien deze maatregelen noodzakelijk zijn voor een met het EG-Verdrag verenig-
baar doel, dat wordt gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen
belang, en de maatregelen om het doel te bereiken geschikt zijn en niet meer
beperkend dan nodig. Decennia later in de zaak Gebhard werd de ‘rule-of-reason’
aangescherpt in vier criteria in relatie tot de vrijheid van vestiging.3 Een jaar na
Gebhard, in de zaak Broede, werd definitief bevestigd dat de criteria ook van toe-
passing zijn op het vrije diensten verkeer.4

12.2.2 Uitzondering; beroep op het arrest Keck?

Naast de ‘rule of reason’, niet te verwarren met de ‘rule of reason’ onder het
Amerikaans antitrustrecht (zie par. 13.4), heeft het Hof van Justitie EG in 1993 in
de zaak Keck erkend, ten aanzien van het vrije goederenverkeer, dat het verbod
niet van toepassing is op maatregelen die bepaalde verkoopmodaliteiten aan ban-
den leggen of verbieden, mits deze van toepassing zijn op alle marktdeelnemers
die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rech-
tens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale pro-
ducten en op die van producten uit andere Lidstaten (dus non-discriminatoir zijn).5

De betrokken sportorganisaties deden in het Bosman-arrest een beroep op de
regel in de zaak Keck, die inhoudt dat maatregelen ten aanzien van verkoopme-
thoden die zonder onderscheid worden toegepast, buiten het verbod van art. 28 EG
vallen. In het Bosman-arrest werd door de sportorganisatie dus naar analogie een
beroep gedaan op het arrest Keck, om zo transferregels buiten de werkingssfeer
van het EG-Verdrag te plaatsen. Net als verkoopmodaliteiten zijn sommige rege-
lingen in de sport slechts ‘bij-producten’. In de sport gaat het dan om sportrege-
lingen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van grensoverschrijdende
competities en records. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zaak Lehtonen, waar
andere transfertermijnen golden ten aanzien van spelers uit de Europese econo-
mische ruimte dan ten aanzien van spelers die van buiten deze Europese zone wer-
den aangetrokken, (zie par. 11.2) gaat het immers in de sport toch meestal om
regelingen die via de internationale sportorganisatie doorwerken in de nationale

2 HvJ EG 15 oktober 1987, zaak C-222/86, Heylens, Jur. 1987,p. 4097.
3 HvJ EG 30 november 1995, Gebhard, zaak C-55/94, Jur. 1995 p. I-4165 waar het ging om het vrijheid van ves-

tiging waarin vier criteria voor de rule of reason werd neergelegd en later werd geïntroduceerd in het vrij ver-
keer van diensten in HvJ EG 12 december 1996, zaak C-3/95, Broede, Jur. 1996, p. I-06511.

4 HvJ EG 12 december 1996, zaak C-3/95, Broede, Jur. 1996, p. I-06511. 
5 HvJ EG 24 november 1993, zaak C- 267-268/91, Keck, Jur. 1993, p. I-06097.
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regelgeving van de sportorganisatie en om die reden non-discriminatoir van aard
zijn.6 Volgens het Hof van Justitie EG ging de vergelijking met de situatie in het
arrest Keck niet op.7 Hoewel de Keck-regel ogenschijnlijk aanknopingspunten
biedt om bepaalde fundamentele competitieregelingen buiten de werkingssfeer
van de verbodsbepalingen te houden, is de regel buiten het vrije goederen verkeer
niet toegepast en expliciet in het arrest Graf de toegang tot uitbreiding naar het
vrije personen verkeer ontzegd.8 In het arrest Graf benadrukt het Hof van Justitie
EG deze meer algemene stelregel nog eens door te overwegen: 

‘Bepalingen die, ook al zijn zij zonder onderscheid van toepassing, een onderdaan van een

Lidstaat beletten of ervan weerhouden zijn land van herkomst te verlaten om zijn recht van vrij

verkeer uit te oefenen, leveren derhalve belemmeringen van die vrijheid op (…).’9

Ook heeft het Hof van Justitie EG in het arrest Alpine Investments BV geoordeeld
dat de regeling van een Lidstaat die de op zijn grondgebied gevestigde dienstver-
richters verbiedt potentiële opdrachtgevers, gevestigd in andere Lidstaten, zonder
dat zij daarom hebben gevraagd, op te bellen om hun diensten aan te bieden, niet
vergelijkbaar is met de regelingen inzake verkoopmodaliteiten in het arrest Keck
en een beperking op het vrij verrichten van diensten in de zin van art. 59 van het
Verdrag oplevert.10

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG concludeer ik dat weliswaar
bepaalde concepten, zoals de ‘rule of reason’, toegepast worden op alle vrij-ver-
keerbepalingen11, maar dat andere concepten zoals volgend uit het arrest Keck,
niet de sfeer van de andere verbodsbepalingen binnendringen.12 De uitzondering
in het arrest Keck doorkruist dus de samenhang tussen de verbodsbepalingen, ter-
wijl niet duidelijk wordt hoe, en op welke wijze, de samenhang tussen de ver-
bodsbepalingen in dezen wenselijk is en gecoördineerd moet worden.13

Het was volgens het Hof van Justitie EG volstrekt irrelevant dat de sportregels in
het Bosman-arrest zonder onderscheid werden toegepast. Volgens Davies, toont
dus met name het Bosman-arrest, dat er ook regelingen bestaan die in strijd zijn

6 HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C-176/96, Jur., p. I-2681, onder 18. 
7 HvJ EG 24 november 1993, zaak C- 267-268/91, Keck, Jur. 1993 p. I-06097, 103 en 104.
8 HvJ EG 27 januari 2000, Zaak C-190/98, Graf, Jur. 2000, I-493. Zie SWW 2001, p. 35 m.nt. Schrauwen. HvJ

EG 24 november 1993, zaak C- 267-268/91, Keck, Jur. 1993 p. I-06097, r.o. 16. Zie ook E. Steyger, National
traditions and European Community Law: margarine and marriage, Dartmouth Publishing Company, 1997, p.
59 e.v. 

9 HvJ EG 27 januari 2000, Zaak C190/98, Volker Graf tegen Filzmoser Maschinenbau GMBH, Jur. 2000, p. I-
00493, onder 23. 

10 HvJ EG 10 mei 1995, zaak C-384/93, Alpine Investments B.V., Jur. 1995, p. I01141.
11 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 30 november 1995, Gebhard, zaak C-55/94, Jur., p. I-4165 waar het ging om het vrij-

heid van vestiging waarin vier criteria voor de rule of reason werd neergelegd en later werd geïntroduceerd in
het vrij verkeer van diensten in HvJ EG 12 december 1996, zaak C-3/95, Broede, Jur. 1996, p. I-06511.

12 Dit werk richt zich toch vooral op het mededingingsrecht en zal hier niet nader op ingaan.
13 Zie verder over de Keck-uitspraak, K.J.M Mortelmans, De Keck-check, NTER, nr. 11/12, december 2005, p.

247-261.
14 Gareth Davies Nationality Discrimination in the European market, European Monographs 44, The Hague:

Kluwer Law International 2003, p. 73. ‘Not only were the rules in question formally equal, but there 
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met het vrij verkeer van werknemers zonder dat deze regelingen volgens het Hof
van Justitie EG discriminatoir zijn.14 Deze regels golden immers zowel voor inge-
zetenen van een land als voor landen binnen de Gemeenschap.15 In december 1995
maakte het Hof van Justitie EG, in navolging van de conclusie van A-G Lenz, een
einde aan nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden vanwege strijd met de
non-discriminatiebepalingen van het EG-Verdrag.16

Het Hof van Justitie EG heeft in Koch Walrave en in Donà voor de bewuste
sportregel geen gebruik gemaakt van de verdragsrechtelijke uitzonderingen noch
van de rule of reason, zoals uiteengezet in de zaak Cassis Dijon (Keck was des-
tijds nog niet gewezen), maar heeft veeleer een andere ‘rule of reason’-achtige’
uitzondering in het leven geroepen teneinde de door het Hof van Justitie EG ‘ver-
onderstelde of vermeende’ intrinsieke waarde van sport vanwege niet-economi-
sche redenen buiten de werkingssfeer van het EG-Verdrag te plaatsen. Het gaat
hier immers niet om een verstoring van openbare orde, ofwel: er is geen sprake
van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging die een fundamenteel
belang van de samenleving aantast, waardoor, bij gebrek aan een sportartikel, een
uitzondering op de kernbepalingen van het EG-Verdrag gerechtvaardigd zou
zijn.17

De juridische grondslag voor een uitzondering is sindsdien vaag. Dit wordt
eveneens erkend door A-G Lenz in zijn conclusie bij het Bosman-arrest: 

‘Het Hof is evenwel terecht tegengeworpen, dat in het arrest Walrave noch in het arrest Donà een

helder antwoord op de gestelde vragen is gegeven. Uit de arresten is niet met zekerheid af te lei-

den wat de grondslag voor deze uitzondering of de omvang ervan is. Volgens de formulering van

beide arresten (waarin sprake is van een “beperking van de werkingssfeer” van het

Gemeenschapsrecht) lijkt het om een beperkte uitzondering te gaan.’18

Duidelijk is in elk geval, dat het Hof van Justitie EG in de bovengenoemde arres-
ten van mening was dat regels die voorschrijven dat in de nationale ploeg van een
land alleen spelers mogen worden ingezet die de nationaliteit van de betreffende
Lidstaat hebben, in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht zijn. 

Deze uitkomst lijkt vanzelfsprekend en overtuigend, maar is dus niet eenvou-
dig te beredeneren.19 Ook dit wordt ook door AG-Lenz erkend: 

seems no reason why their effects should have been any worse for the player wishing to move abroad than one
wishing to move internally.’

15 Gareth Davies Nationality Discrimination in the European market, European Monographs 44, The Hague:
Kluwer Law International 2003, p. 70. 

16 Conclusie van A-G Lenz van 20 september 1995, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur.
1995, I-4921. Het Hof maakte ook een einde aan compensatievergoedingen voor de club, binnen de EU/EER,
die de speler na afloop van zijn contract kwijt raakte aan een andere club, binnen de EU/EER, door de transf-
erregeling in strijd te achten met het vrij verkeer van werknemers. 

17 HvJ EG 27 oktober 1997, zaak 30/77, Bouchereau, Jur. 1977, p. 1999
18 Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 20 september 1995, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93,

Bosman, Jur. 1995, I-4921, ro. 139. 
19 Zo ook McCutcheon, ‘Nationality Eligibility Rules after Bosman’, in Caiger and Gardiner (Eds.), Professional

Sport in the EU: Regulation and Re-Regulation, The Hague: TMC Asser Press, 2000, p. 133.
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‘In het bijzonder gelet op het feit dat bij wedstrijden tussen nationale ploegen -men behoeft enkel

maar aan de Wereld Kampioenschappen voetbal te denken- zeker thans grote financiële belan-

gen op het spel staan, zal nauwelijks kunnen worden aangenomen, dat het hierbij niet (ook) om

een economische activiteit gaat. De door het Hof toegestane uitzondering kan niet op art. 48, lid

3 (thans art. 39) worden gebaseerd.’20

Het Hof van Justitie EG heeft dus, onder andere, in het Bosman-arrest aangege-
ven dat nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden tussen nationale
ploegen van verschillende landen worden aanvaard om redenen die alleen verband
houden met de sport.21 De onzekere juridische basis voor dergelijke sportregels
ontlokt bij Weatherill de stellingname: ‘It is a matter of national pride and identity
outwith the economic sphere.’22 De Europese Commissie doet in het Witboek
Sport nog een schepje bovenop de ‘nationale trots’ door te stellen dat ‘de organi-
satie van sport en competities op nationale basis behoort tot de historische en cul-
turele achtergrond van sport in Europa en komt overeen met de wensen van de
Europese burgers. Met name nationale ploegen zijn essentieel, niet alleen in ter-
men van identiteit maar ook om de solidariteit met de amateursport te garanderen:
ondersteuning van nationale ploegen is dus terecht.’ Het Gemeenschapsrecht is
dus blijkbaar van gemengd juridisch-politieke aard.23

Ofwel op Gemeenschapsniveau wordt de regionale verscheidenheid in de sport
gehuldigd ten koste van het ontstaan van een Europese sportmarkt. Hieruit blijkt
dat in de sport een andere vorm van integratie wordt nagestreefd. 

12.3 Waardering: niet-economische redenen, geen reden genoeg

Nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden zijn niet in strijd met het vrij
verkeer om redenen die volgens het Hof van Justitie EG alleen verband houden
met de sport. Nationaliteitsclausules hangen samen met de onderliggende rivali-
teitsgedachte en zijn mede ingesteld om economische redenen en brengen econo-
mische effecten teweeg. Waarom het Hof van Justitie EG deze regels als niet-eco-
nomisch bestempelt, blijft gelet op de wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen
economische en niet-economische sportactiviteit, zeker als het gaat om sport als
publieksport en de daaraan ten grondslag liggende economische en niet-economi-
sche redenen, raadselachtig. De deelnemers aan het sportgemeenschapsverband
worden, gelijk de meeste andere actoren in de samenleving, veelal gedreven door
zowel economische als niet-economische motieven. Enerzijds is het ontstaan van
grensoverschrijdende competities een gevolg van de wens van deelnemers aan het

20 Conclusie van A-G Lenz van 20 september 1995, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur.
1995, I-4921, ro. 139.

21 Zie vóór Bosman: Stephen Weatherill, Discrimination on Grounds of Nationality in Sport.
22 Stephen Weatherill, Discrimination on Grounds of Nationality in Sport, p. 60.
23 Vgl. Abdullah Khan, Ondernemingsconcentraties en marktliberalisering: Over de macht en onmacht van rech-

ters bij de toepassing van art. 82 en 86 EG-Verdrag, Deventer: Kluwer 2002, p. 256.

Hoofdstuk 12 147



wedstrijdspel om prestaties te meten ten opzichte van een zo groot mogelijk aan-
tal deelnemers, anderzijds dienen grensoverschrijdende competities de passieve
recreatie als belangrijke vorm van inkomsten voor de deelnemers aan het verband.
Zelfs als het gaat om definiërende regels, zoals spelregels, is het niet ondenkbaar
dat economische motieven de drijfveer achter de totstandkoming van deze regels
vormen. Zo zijn de tiebreak in tennis of de buitenspelregel in het voetbal, de
‘inpush’- en ‘uitslaan’-, alsmede de veranderde afhoud-regel bij veldhockey, zui-
ver sportieve regels, maar zij werden destijds om zuiver economische redenen
ingesteld. Het spel werd immers bewust aantrekkelijker gemaakt voor de toe-
schouwer. 

Juist internationale wedstrijden en dan met name Wereld Kampioenschappen
zijn bij uitstek entertainmentspektakels waar veel geld in omgaat en de opstelling
van nationale ploegen heeft ook in dit kader juist (ook) een economisch doel of
effect. Hoewel de uitzondering dus ergens ‘natuurlijk’ aandoet is er naar mijn
mening, om die reden, geen juridische grondslag te vinden ter rechtvaardiging van
de beperking van de werkingssfeer van de betrokken dwingende communautaire
(kern)bepalingen, waaronder de bepalingen inzake het vrij verkeer. 

Alle regelingen waarvoor het Hof van Justitie EG en het Gerecht van eerste
aanleg een immuniteit in het leven hebben geroepen, hebben wel degelijk een eco-
nomisch doel of effect en zijn tot stand gekomen, in meer of mindere mate, op
grond van economische motieven of doelstellingen. Als namelijk sprake is van een
economische activiteit en dus sport onder de werkingssfeer van het EG-Verdrag
valt, kan het niet anders dan dat de regels economische effecten teweeg brengen
en (mede) rusten op economische beweegredenen. Nationaliteitsclausules en
selectiecriteria beletten de speler in het vrij verrichten van zijn diensten. 

Uit het voorgaande blijkt dat transfertermijnen dus wel economisch van aard zijn. 

‘Aangezien deelneming aan deze wedstrijden de essentie van de activiteit van de beroepsspeler

is, is het duidelijk, dat een regeling die deze deelneming beperkt, ook de werkgelegenheid voor

de betrokken speler beperkt.’24

Deze redenering gaat echter ook op voor andere sportregels, zoals selectiecriteria
en nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden. Immers ook deze regelin-
gen stellen voorwaarden aan de sporter om een sportactiviteit uit te oefenen en zij
beperken de deelname aan wedstrijden. Toch mochten deze regelingen de wer-
kingssfeer van de vrij-verkeerbepalingen beperken, wegens de vermeende niet-
economische aard of reden van de regeling. In plaats daarvan dient zich dit keer
een ‘sportief belang’ gelieerd aan de basisbeginselen van sport aan als mogelijke
rechtvaardigingsgrond op een inbreuk van het vrij verkeer.25

24 HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C-176/96, Jur. p. I-2681, onder 50.
25 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 64.
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12.4 Samenvatting

Bepaalde sportregels kunnen volgens de hiervoor besproken vrij verkeer jurispru-
dentie dus bestaan buiten de economische werkelijkheid. Er ontstaat dan onder het
vrij verkeer een verwrongen relatie tussen de economische activiteit van de spor-
ter/club/sportorganisatie en de gekozen immuniteit. Met andere woorden: ener-
zijds wordt voldaan aan het begrip economische activiteit, zoals besloten in het
begrip ‘werknemer’, en ‘dienstverrichter’ zoals relevant voor de personele wer-
kingssfeer van de verbodsbepalingen, maar aan de andere kant wordt de sportre-
geling uit diezelfde economische context gerukt. 

De grondslag voor een immuniteit kan uitsluitend liggen in de basisbeginselen
van sport. Het Hof van Justitie EG had er beter aan gedaan om de regelingen te
toetsen aan de basisbeginselen van sport, zonder welke de sport niet kan bestaan.
Uitsluitend als de sportregeling noodzakelijk en proportioneel is ter waarborging
van een bepaald basisbeginsel van sport, dient sprake te zijn van een immuniteit
voor de toepassing van het recht. 
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Samenvattende analyse deel 3 

Nu eens (nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden) veroorzaakt een
door het Hof van Justitie EG gedefinieerde niet-economische sportactiviteit of
niet-economische reden, een beperking van de werkingssfeer van de betrokken
verdragsbepalingen. Dan weer zorgt een vermeend basiskenmerk van sport voor
een immuniteit voor de toepassing van het recht (selectiecriteria). En soms vormt
de sportregel in beginsel een inbreuk op het recht maar verschijnt een vermeend
basisbeginsel van sport in de gedaante van een rechtvaardigingsgrond. Hieruit
blijkt toch vooral de onmacht van het Hof van Justitie EG om vat te krijgen op het
begrip sport en eenduidig om te gaan met de gemeenschappelijke basisbeginselen
van ‘sport’ waar de sport haar bijzondere karakter aan ontleent. 

Een benadering waarbij alleen wordt gekeken naar de vermeende niet-econo-
mische redenen of niet-economische doelstellingen miskent dat de sport in inter-
actie staat met de maatschappij; zo zegt het Hof van Justitie EG in bijvoorbeeld
het Bosman-arrest ten aanzien van nationaliteitsclausules bij internationale wed-
strijden feitelijk niets anders dan dat de regeling niet verboden is omdat de rege-
ling niet verboden is. Dergelijke uitspraken zijn vanwege de wankele juridische
basis bovendien eerder politiek-ideologisch dan juridisch van aard.

Het is in het belang van de sport om geen aansluiting te zoeken bij eventuele niet-
economische redenen of niet-economische doelstellingen maar om aansluiting te
vinden bij de basisbeginselen van het fenomeen. Zuiver sportieve regelgeving in
de sport kan wat betreft de toepassing van het vrij verkeer worden getoetst aan het
noodzakelijkheid- en evenredigheidscriterium in relatie tot een specifiek basisbe-
ginsel van sport, op het moment dat sprake is van een economische activiteit in de
zin van het EG-Verdrag. Met andere woorden: is een bepaalde sportregeling nood-
zakelijk/geschikt en evenredig om een in hoofdstuk 1 gedefinieerd basisbeginsel
te waarborgen, dan dient een dergelijke sportregeling volstrekt legitiem te zijn. De
vrij-verkeerbepalingen moeten namelijk ruimte bieden aan de onderscheidende
aard van het verschijnsel, wil het bestaan van sport niet in gevaar komen. 
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DEEL 4

Mededingingsrecht art. 81 en 82 EG-Verdrag en de sportorganisatie





Inleiding deel 4 

Nu de competentieafbakeningsaspecten op het gebied van sport nader zijn onder-
zocht en gekeken is naar de bijzondere behandeling van de sport-eigen regels via
de toepassing van het vrij verkeer verschuift de aandacht van het onderzoek naar
het EG-mededingingsrecht, de bepalingen art. 81 EG-Verdrag en art. 82 EG-
Verdrag. Na de afbakening in de ruimte in het voorafgaande deel, het vereiste van
interstatelijke handelsbeïnvloeding, wordt gekeken naar het ondernemingsbegrip.
Vervolgens wordt ingegaan op de achterliggende conflicten die aanleiding geven
tot mededingingsrechtelijke vragen. Verder onderzoek wordt verricht naar de wij-
zen waarop de karakteristieken van sport leiden tot marktgedragingen die door
verschillende ondernemingen (de clubs of personen) worden gecoördineerd, of
worden beheerst door het sportsamenwerkingsverband als geheel. Deze karakte-
ristieken worden in dit deel geplaatst in de discussie of sprake is van één onder-
neming (de sportorganisatie als geheel) voor de toepassing van het mededin-
gingsrecht, of van meerdere met elkaar concurrerende ondernemingen (bond,
clubs en eventueel sporters). 





13 EG mededingingsrecht art. 81 en 82 
EG-Verdrag

‘Antitrust is a subcategory of ideology, and by the time a once militant ideology tri-

umphs and achieves embodiment in institutional forms, its adherents are likely long

since to have left off debating first principles.’

Bork, R.H.1

13.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat kort in op de doelen van het mededingingsrecht. Het hoofdstuk
behandelt het materiële mededingingsrecht, art. 81 en art. 82 EG-Verdrag. 

13.2 Doelen van het mededingingsrecht

Ervan uitgaande dat ieder individu toch vooral zijn eigen welzijn nastreeft, zal de
producent of dienstverlener datgene tot stand brengen waar bij het individu
behoefte aan bestaat. De economische groei als resultante van het systeem van
deze ‘vrije marktwerking’ komt als het ware vanzelf ieder individu ten goede.2 Het
concept dat uit het denken van Adam Smith voortvloeit, gaat uit van het markt-
mechanisme, waarbij het prijsmechanisme zorgt voor consumentenwelvaart zon-
der staatsbemoeiing. 

Binnen het economisch perspectief is volledig vrije marktwerking ‘Perfect
competition’, een marktsituatie met een potentieel oneindig aantal ondernemingen
waarin iedere onderneming ‘perfect information’ heeft over de marktprijzen, de
aard van de goederen, etc. Er gelden geen beperkingen voor nieuwe ondernemin-
gen om tot de markt toe te treden. Geen van de ondernemingen is in staat om prij-
zen reëel te beïnvloeden. In economische termen zijn de marginale kosten van het
product gelijk aan de marginale opbrengsten en dit is gelijk aan de prijs die con-
sumenten bereid zijn te betalen. Een dergelijke situatie is vooral van theoretisch
nut en zal zich in het echte leven niet snel voordoen. De kennis van perfect com-
petition dient hier vooral het begrip dat een competitieve markt de prijs naar bene-
den drukt tot het punt waar de prijs gelijk is aan de productiekosten plus een rede-

1 Robert Bork, The Antitrust Paradox: A policy at war with itself, New York: Basic Books, Inc. Publishers, 1978,
New introduction and epilogue, 1993, p. 3.

2 Dat betoogde in ieder geval de gezaghebbende econoom Adam Smith in zijn in 1776 verschenen werk ‘An
inquiry into the nature and causes of the wealth of nations’ De visie van de econoom Schumpeter (1883 – 1950)
greep terug op de denkbeelden van Adam Smith maar hij verlegde de focus van concurrentie naar het innova-
tief vermogen van ondernemers. Adam Smith is een Schots moraalfilosoof (1723-1790), The wealth of nations,
2 dln, 1776.



lijke opbrengst (return), ondernemingen maken in die marktsituatie geen exces-
sieve winst.3 Gezonde concurrentie veronderstelt een zeker krachtsevenwicht.
Alleen dan, zo veronderstelt de economische theorie van vrije marktwerking, kan
namelijk toenemende welvaart het resultaat vormen van toenemende productie,
zonder ingrijpen van de overheid.

Geheel aan de andere kant van het spectrum van vrije mededinging, erkent de
economische theorie dan ook de marktsituatie waarin slechts één onderneming de
gehele markt bedient. Deze onderneming wordt een monopolist genoemd.4 Een
monopolist kan de kwantiteit of output manipuleren en dit beïnvloedt de prijs. De
prijs zal normaal gesproken hoger liggen dan de kosten en in de prijs zullen extra
‘monopoly rents’ verdisconteerd zijn. After all: ‘A market is worth monopolising if
monopolisation permits prices to be profitably increased’.5 Indien de monopolist
een lagere prijs vaststelt, zo kan worden aangenomen, zal hij ook meer verkopen. 

Onderlinge concurrentie vormt de basis van het economisch stelsel in westers-
kapitalistische landen. Dus ligt in het verlengde te veronderstellen dat machtsvor-
ming, als het bijvoorbeeld gaat om een monopolie, negatief kan uitwerken. Binnen
het Gemeenschapsrecht is de spanning tussen enerzijds de destructieve kant van
het economisch proces waarbij concurrentie uitmondt in machtsvorming en de
mededinging op de markt beperkt en anderzijds de efficiency van de vrije markt-
werking, nooit volledig opgelost.6 Prominente aanhangers van de dominante
Chicago-School-benadering in de Verenigde Staten als Bork7 en Posner8 lijken het
idee te omhelzen dat overheidsingrijpen in het dynamische marktproces tot een
minimum beperkt moet blijven. Dit proces, zelfs als dit leidt tot superieure mach-
tige ondernemingen, is wenselijk ook als dit tot monopoliewinsten leidt en ook als
dit de ondergang betekent voor minder efficiënte ondernemingen die in dezelfde
markt opereren.9 De Chicago-School-benadering ontstond in de zestiger jaren van
de voorgaande eeuw en won gedurende de jaren zeventig en tachtig steeds meer
terrein door toepassing van de theorie in de rechtspraktijk en het mededingings-
beleid. Sindsdien heeft het antitrustrecht in de Verenigde Staten als beoogd effect
de bevordering van economische efficiency en de bevrediging van de behoeften
van consumenten.10 Vanuit deze optiek ligt de nadruk voornamelijk of uitsluitend

3 In economische termen zullen de marginale kosten van het product gelijk zijn aan de marginale opbrengsten
en dit is gelijk aan de prijs die consumenten bereid zijn te betalen (In economic terms the marginal costs of the
product equals its marginal benefit, which in turn equals the price paid by consumers). 

4 Sullivan, A.L., Antitrust, St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1977, p. 25.
5 Bishop, Simon & Walker, Mike, The economics of EC competition law, Sweet & Maxwell, London, 1999, p.

49. 
6 Michel Waelbroeck & Aldo Frignani, European Competition Law, Transnational Publishers, Inc., Ardsley NY,

1999, p. 9.
7 F.e. Bork, R.H., The Antitrust Paradox: A policy at war with itself, New York: Basic Books, Inc. Publishers,

1978, New introduction and epilogue, 1993. 
8 Posner, Richard, A., Antitrust law, Chicago: The university of Chicago Press, second edition, 1976, 2001. 
9 Zie voor andere vormen van marktdenken, bijvoorbeeld de Oostenrijkse school, Friedrich von Wieser en Carl

Menger.
10 De Chicago School wordt als grote tegenhanger van de Harvard School gezien. In de opinie van de ‘Harvard

School’ neemt het emprische Structure-Conduct-Performance schema wat in het kort stelt dat de marktstructuur
het marktgedrag bepaalt wat op zijn beurt markt prestatie (market performance) determineert. De Harvard
School neemt als startpunt en centrale focus de marktstructuur voor verdere analyse en mededingingsbeleid.
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op de bestrijding van mededingingsbeperkingen die een negatieve invloed uitoe-
fenen op prijs, hoeveelheid en op die gedragingen die de keuzemogelijkheden
voor de consument beperken.11 Inmiddels lijkt ook Europa klaar te zijn voor een
meer economische benaderingswijze en een meer op effecten gerichte benade-
ringswijze, waarbij het uiteindelijke negatieve effect van een gedraging voor de
consument centraal staat.12 Deze benadering zal naar verwacht bijvoorbeeld art.
82 EG-Verdrag meer in lijn brengen met het beleid rond concentratiecontrole en
de al doorgevoerde veranderingen in relatie tot art. 81 EG-Verdrag, en sluit aan bij
de modernisering van het Europese mededingingsbeleid. 

Binnen de Europese Gemeenschap kan in een situatie van werkzame mededinging
ervan worden uitgegaan dat er voldoende mededinging op de markt bestaat om de
doelstellingen van het EG-Verdrag te realiseren.13 Naast het waarborgen van
‘werkzame mededinging’ moet daarom groot gewicht worden toegekend aan de
totstandkoming van een Gemeenschappelijke markt, art. 2 en 3 EG-Verdrag. Tot
de belangrijkste activiteit van de Gemeenschap behoort immers het bewerkstelli-
gen van een Gemeenschappelijke markt waarin nationale grenzen vervaagd zijn
en waarin vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal tot stand
komt.14 Deze doelstelling was zeker in de eerste fase van de ontwikkeling van het
EG mededingingsbeleid dominant maar in de loop der tijd hebben andere doelen,
zoals blijkt uit art. 2 EG-Verdrag, aan terrein gewonnen.15 Het is overigens daar-

Vanuit deze optiek streeft de Harvard School verschillende economische doelen na, waaronder equitable inko-
mens distributie en technologische vooruitgang. Sinds de Chicago School wordt het maximeren van ‘consumer
welfare’ als enig legitiem doel van het mededingingsbeleid beschouwd: ‘making it clear that antitrust today has
only one overriding policy goal, the enhancement of consumer welfare, and… this goal should be the predo-
minant, if not the sole basis for all antitrust doctrine.’ Continental T.V. Inc versus GTE Sylvania Inc., 433 U.S.
36 (1977).

11 Volgens Robert Bork, The Antitrust Paradox: A policy at war with itself, New York: Basic Books, Inc.
Publishers 1978, New introduction and epilogue, 1993, kan concurrentie voor het doel van het mededingings-
recht dus eenvoudigweg niet gedefinieerd worden als het ‘process of rivalry’ om de reden ‘that [it] makes rival-
ry an end in itself’. 

12 Discussiedocument over uitsluitende gedragingen van ondernemingen. DG Competition discussion paper on
the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, december 2005, beschikbaar via de website
van de Europese Commissie DG concurrentie. 

13 HvJ EG 25 oktober 1977, zaak 26/76 (metro/SABA), Jur. 1977, p. 1875, SEW 1978, p. 410. De rechtspraak
ondersteunt een dergelijke invalshoek, in Metro I stelde het Hof: ‘dat de in art. 3 en 85 (thans artikel 81 EG-
Verdrag) van het EEG-verdrag (thans EG-Verdrag) gestelde voorwaarde dat de mededinging niet wordt ver-
valst, uitgaat van het bestaan van een werkzame mededinging (workable competition) op de markt, dat wil zeg-
gen de mate van mededinging die noodzakelijk is voor de naleving van de fundamentele vereisten en het berei-
ken van de doelstellingen van het Verdrag (…)’ En vergelijk Handelingen II, 6 maart 1997, 59-4325-6.
Voormalig Minister van Economische Zaken Wijers bij het wetsvoorstel inzake de invoering van de Neder-
landse Mededingingswet sluit zich hierbij aan: 
‘Het wetsvoorstel is ook niet gericht op volledige mededinging, maar op workable competition, of effectieve
mededinging. Dat betekent zo veel mogelijk concurrentie, maar ook dat samenwerking tussen ondernemers
absoluut mogelijk is.

14 Erkennende, dat de verwijdering van de bestaande hinderpalen eensgezind optreden vereist ten einde de gesta-
dige expansie, het evenwicht in het handelsverkeer en de eerlijkheid in de mededinging te waarborgen’ pream-
bule EG-Verdrag. Artikel 3 (g) omvat het optreden van de gemeenschap een regime waardoor wordt verzekerd
dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst. 

15 Wesseling onderscheidt drie fasen, zie Paul Craig, Grainne de Burca, EU Law, Text, cases and materials,
Oxford: Oxford University Press 2003, p. 937.
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naast de vraag of de bescherming van consumenten en kleine ondernemingen niet
ook tot de doelen van het mededingingsrecht in Europa gerekend moeten wor-
den.16 De Europese Gemeenschap kent, in tegenstelling tot de Verenigde Staten,
dus een ‘meerdere doelen’ benadering.17 Nu de Europese Gemeenschap meerdere
doelstellingen nastreeft, zal automatisch een afweging van belangen plaatsvinden
indien zich in een concrete zaak meerdere conflicterende doelen aandienen.18

Europese critici stellen dat één allesoverheersend doel, met de nadruk op effi-
ciency zoals in de Verenigde Staten, in potentie leidt tot verstarring en het zicht
belemmert op andere doelen, waaronder doelen van algemeen belang, als milieu
of cultuur, e.d. Sport, zo werd in hoofdstuk 3 duidelijk, heeft haar aanvaardbaar-
heid vooral te danken aan bepaalde niet-economische functies. Waardevolle doe-
len, zo geldt in Europa, zetten soms zelfs het diep geloof in marktwerking opzij.19

Deze vaak niet-economische doelen zijn echter moeilijk in overeenstemming
te brengen met het economisch doel dat het mededingingsrecht nastreeft.
Daarnaast zijn de verschillende doelen moeilijk te kwantificeren, en niet eenvou-
dig naar belangrijkheid te ordenen. Bovendien vertroebelen meerdere doelen de
richting van het mededingingsbeleid en geven een onduidelijk signaal af aan de
adressanten en andere belanghebbenden van het mededingingsrecht. De vraag rest
of een keuze voor een bepaald Gemeenschappelijke belang, onder verwijzing naar
de scheiding van machten, niet eerder thuishoort bij de wetgevende macht (de
Raad) dan bij de uitvoerende macht (Europese Commissie) en de rechtsprekende
macht (Hof van Justitie EG)?

16 Paul Craig, Grainne de Burca, EU Law, Text, cases and materials, Oxford: Oxford University Press 2003, p.
937.

17 Wesseling, zie Paul Craig, Grainne de Burca, EU Law, Text, cases and materials, Oxford: Oxford University
press 2003 concludeert ‘Although the system was originally devised to promoting market integration, antitrust
policy is now also – and mainly – directed at promoting the various other objectives of the Community ensh-
rined in Article 2. Absent a clear hierarchy between those objectives, priorities are selected on a case by case
basis...’ Wesseling onderscheidt drie fasen, zie Paul Craig, Grainne de Burca, EU Law, Text, cases and mate-
rials, Oxford: Oxford University Press 2003, p. 938. 

18 Zo zal in het algemeen het EG mededingingsbeleid trachten te voorkomen dat een segmentatie van markten
plaatsvindt, zelfs als zou blijken dat segmentatie leidt tot ‘efficiencies’ in de markt. De houding van de
Europese Gemeenschap is immers vijandig als het gaat om absolute territoriale bescherming door bijvoorbeeld
exportverboden, terwijl dergelijke gebiedsafscherming waardoor bepaalde ‘efficiencies’ in de markt bereikt
worden, in de Verenigde Staten niet altijd ‘illegal’ zal zijn.Ondanks een grotere rol voor ‘consumer welfare’
binnen het EG mededingingsrecht is in de Verenigde Staten vooral een andere houding merkbaar als het gaat
om mergers. In Europa komt het er in het kort op neer dat ondanks ‘efficiencies’ en lage kosten die door de
merger behaald kunnen worden, de merger toch in strijd kan zijn met het mededingingsrecht, omdat het samen-
werkingsverband concurrenten uit de markt zou drukken of het marktaandeel van de concurrenten zou ver-
minderen tot een punt dat ze niet meer effectief kunnen concurreren. In de Verenigde Staten wordt daarentegen
het idee aangehangen ‘that the purpose of the antitrust laws is not to protect business from the working of the
market; it is to protect the public from failure of the market.’ Speech by Charles A. James, Assistant Attorney
General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice ‘International Antitrust in the 21 st century,
Coöperation and Convergence’, before the OECD Global Forum on Competition, Paris, France, October 17,
2001.

19 Zie met betrekking tot niet-economische belangen in het mededingingsrecht bijvoorbeeld, J.W. van de Gronden
en K.J.M. Mortelmans (ed.) Mededinging en niet-economische belangen, mededingingsmonografieën, Deven-
ter: Kluwer 2001.
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13.3 Het materiële mededingingsrecht

13.3.1 Inleiding

Het regime van vrije marktwerking waarborgen de Europese instellingen, onder
andere, door de mededingingsregels in het EG-Verdrag. De concepties van het
marktmechanisme en vrije concurrentie zijn van invloed op het mededingings-
recht. Het mededingingsrecht beoogt over het algemeen voorwaarden te waarbor-
gen waarbinnen het spel van vraag en aanbod op de markt optimaal kan functio-
neren. Het mededingingsrecht gaat uit van het principe dat voor de optimalisering
van de marktwerking, ondernemingen in vrijheid en in onderlinge concurrentie
beslissingen moeten kunnen nemen. Concurrentie tussen ondernemingen wordt
als een positief mechanisme beschouwd voor het bewerkstelligen van een effi-
ciënte verdeling van productiemiddelen en leidt over het algemeen tot gunstige
prijsvorming en een goede kwaliteit van producten en dienstverlening. Bovendien
vormen eerlijke concurrentie en het streven naar gelijke kansen voor alle onder-
nemingen een voorwaarde om de doelstelling van de Europese Gemeenschap, een
Gemeenschappelijke markt, tot stand te brengen (art. 2 en 3 EG-Verdrag).

De regels betreffende de mededinging zijn neergelegd in hoofdstuk 1 van Titel VI
van het EG-Verdrag. Het hoofdstuk valt uiteen in twee afdelingen. De eerste afde-
ling, art. 81 tot en met 86 EG-Verdrag, schept regels voor ‘ondernemingen’, de
tweede afdeling, art. 87 tot en met 97 EG-Verdrag, handelt over ‘Steunmaat-
regelen van de Staten’. Het EG-recht richt zich voorts via de concentratieverorde-
ning voorts op concentraties.20 De mededingingsregels trachten te voorkomen dat
de mededinging ongunstig wordt beïnvloed door onderlinge afspraken of gedra-
gingen van marktdeelnemers (art. 81 EG-Verdrag) of door het eenzijdig ingrijpen
van één marktdeelnemer, of collectief van marktdeelnemers (art. 82 EG-Verdrag),
of door het ingrijpen in het marktproces door publieke ondernemingen (art. 86
EG-Verdrag) of Lidstaten (art. 87 EG-Verdrag). Binnen de Europese Gemeen-
schap is van belang dat naast het ‘traditionele kartelrecht’ (art. 81 en art. 82 EG-
Verdrag) art. 86 EG-Verdrag bestaat, dat zich specifiek richt op openbare onder-
nemingen en ondernemingen waaraan de overheid bijzondere en uitsluitende rech-
ten heeft verleend. Anders dan de Verenigde Staten kent het EG-recht daarnaast in
de tweede afdeling zowel materiële als procedurele voorschriften met betrekking
tot steunmaatregelen van de Staten, art. 87 en 88 EG-Verdrag. Deze regelingen
richten zich, in tegenstelling tot de andere mededingingsregels, niet tot onderne-
mingen maar specifiek tot de Lidstaten 

Het gaat weliswaar om zo veel mogelijk concurrentie, maar concurrentiebe-
perkende gedragingen zijn in sommige gevallen ook toegestaan. Er bestaan
immers ook rechtvaardigingsgronden voor een inbreuk, zoals art. 81 lid 3 en art.
87 lid 2 en 3 EG-Verdrag aangeven.21 Hoewel het mededingingsrecht zowel mate-

20 Verordening (EG) nr. 139/2004 PbEG L24 p. 1-22.
21 P.J.G. Kapteyn & P. Verloren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschap, Deventer:

Kluwer 2003, p. 490. 
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riële als procedurele voorschriften kent, concentreert dit werk zich op de materië-
le bepalingen omdat deze bepalingen van belang zijn in de zoektocht naar de gren-
zen tussen sportregel en mededingingsregel. Het gaat dan om de bepalingen die
betrekking hebben op het kartelverbod (art. 81 EG-Verdrag) en misbruik van een
economische machtspositie (art. 82 EG-Verdrag). 

De instellingen dienen zich daarbij te laten leiden door de beginselen die in de
Gemeenschapswetgeving en de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het
Gerecht van eerste aanleg zijn uiteengezet. De nationale rechters kunnen, omwil-
le van de eenheid in uitleg, een uitspraak vragen van het Hof van Justitie EG, over
de uitleg van het Gemeenschapsrecht in een zogenoemde prejudiciële procedure.
De toepassing van het communautaire mededingingsrecht ligt bij de Europese
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten enerzijds en bij de nationa-
le rechtelijke instanties anderzijds. De rol van de nationale mededingingsautori-
teiten en de nationale rechters is sinds 1 mei 2004 sterk toegenomen. Sindsdien is
immers de exclusieve bevoegdheid van de Commissie tot toepassing van art. 81
lid 3 EG-Verdrag opgeheven.22 Daarmee werd afstand gedaan van een gecentrali-
seerd systeem. Verordening nr. 1/2003 voorziet thans in een decentrale toepassing
van de mededingingsregels en een verscherping van de controle achteraf.23

13.3.2 Artikel 81 en 82 EG-Verdrag

Al eerder werd het toepassingsgebied in de ruimte afgebakend. De territoriale
werkingssfeer via het begrip ‘handel tussen de Lidstaten’, kwam al in hoofdstuk
5 aan bod. In het volgend hoofdstuk wordt de personele werkingssfeer afgeba-
kend. Verder vertoont de sportsector specifieke kenmerken, niet in de laatste
plaats door het onderscheidend karakter van sport (zie par. 1.5) en de afspraken
die inherent zijn aan de oprichting en de werking van het sportgemeenschapsver-
band (zie hoofdstuk 2). Toch geldt ten aanzien van het mededingingsrecht dat de
sportsector onder de werkingssfeer van het EG-Verdrag valt omdat de mededin-
gingsregelingen in het EG-Verdrag zich in beginsel uitstrekken over alle secto-
ren.24 Slechts indien het EG-Verdrag uitdrukkelijk in een uitzondering voorziet
kan een sector buiten de materiële werkingssfeer vallen. Voor de sportsector ont-
breekt een dergelijke uitzondering. Het Hof van Justitie EG heeft het mededin-
gingsrecht dan ook al op de sportsector toegepast.25 Dit wil overigens niet zeggen
dat bepaalde afspraken of alle sportregels altijd binnen de werkingssfeer van het
mededingingsrecht vallen.26

22 Zie wat betreft de discussie hieromtrent: Europees kartelrecht gedecentraliseerd? – het witboek –, Asser
Instituut Colloquium Europees Recht, negenentwintigste zitting, Den Haag: T.M.C. Asser Press 1999.

23 Vergelijk Paul Craig, Grainne de Burca, EU Law, Text, cases and materials, Oxford: Oxford University press,
2003, p. 1085.

24 Naar analogie toegepast op de overwegingen in Van Gerven, L. Van Gyselen, M. Maresceau, J. Stuyck,
Kartelrecht, W.E.J. Tjeenk Willink 1997, P.67. Het EG recht voor het eerst toegepast op de sportsector door het
HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991.

25 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991.
26 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991.
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Artikel 81 EG-Verdrag 
Artikel 81 EG-Verdrag lid 1 bepaalt dat alle overeenkomsten tussen ondernemin-
gen, besluiten van ondernemingsverenigingen en alle onderling afgestemde feite-
lijke gedragingen welke de handel tussen de Lidstaten ongustig kunnen beïnvloe-
den en ertoe strekken, of het gevolg hebben de mededinging binnen de gemeen-
schappelijke markt te verhinderen, beperken of vervalsen, verboden zijn. 

Het Europees mededingingsrecht gaat uit van een kartelverbod. Hieronder
wordt dus in het kort begrepen dat afspraken tussen ondernemingen die de handel
tussen de (Lid)Staten ongunstig kunnen beïnvloeden over het algemeen verboden
zijn. Overeenkomsten of besluiten die onder het kartelverbod van art. 81 lid 1 val-
len zijn volgens lid 2 van dit art. van rechtswege nietig. Het verbod kan echter bui-
ten toepassing worden verklaard krachtens art. 81 lid 3 EG-Verdrag. Dit is moge-
lijk voor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen ondernemingen,
voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemingsverenigingen en voor
elke onderling afgestemde feitelijke gedraging die bijdragen tot de verbetering
van de productie of van de verdeling van producten of tot verbetering van de tech-
nische of economische vooruitgang mits een billijk aandeel in de daaruit voort-
vloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de
betrokken ondernemingen beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van
deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of de mogelijkheid te geven, voor een
wezenlijk deel van de producten de mededinging uit te schakelen.

Naast de personele werkingssfeer, het ondernemingsbegrip (hoofdstuk 14) en
de werkingssfeer in de ruimte (de mogelijkheid van interstatelijke handelsbeïn-
vloeding, hoofdstuk 5.2) is nog een aantal criteria van belang voor het toepas-
singsbereik van art. 81 EG-Verdrag. De gedragingen mogen niet zijn toe te reke-
nen aan één onderneming, unilaterale gedragingen (zie hoofdstuk 18), er moet
namelijk sprake zijn van een overeenkomst, besluit of onderling afgestemde feite-
lijke gedraging en het moet bovendien altijd gaan om een merkbare ongeoorloof-
de mededingingsbeperking.

Artikel 82 EG-Verdrag
Artikel 82 EG-Verdrag richt zich op het maken van misbruik van een economi-
sche machtspositie door ondernemingen. Het gaat dan niet om een afspraak tus-
sen ondernemingen, zoals bij art. 81 EG-Verdrag het geval moet zijn, maar om een
eenzijdige gedraging van één onderneming of van een groep van ondernemingen.
In Europa wordt, in navolging van de Verenigde Staten, steeds vaker een econo-
mische benaderingswijze bij de toepassing van de mededingingsbepalingen
gehanteerd, of wordt een discussie hieromtrent op gang gebracht.27 Bij een meer
economische benaderingswijze wordt uitgegaan van een efficiency-benadering en
is de gedachte bepalend of een beperking van de mededinging een vermindering

27 Herziening toepassing art. 81, art. 87 EG-Verdrag. Zie bijvoorbeeld DG Competition Paper on the application
of art. 82 of the treaty to exclusionary abuses, Brussels, 2005 en Report by EAGCP an economic approach to
article 82, 2005. 
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van het welvaartsniveau tot gevolg heeft. Indien dit het geval is, is in beginsel
sprake van een verboden gedraging. 

Het is nog steeds zo dat overeenkomsten tussen juridisch en economisch zelfstan-
dig blijvende ondernemingen aanzienlijk strenger worden beoordeeld dan het
geval is voor de beoordeling van ondernemingsconcentraties28 of gedragingen van
één onderneming (art. 82 EG-Verdrag). 

Artikel 82 EG-Verdrag verbiedt ondernemingen met een machtspositie, hier-
van misbruik te maken door de mededinging te vervalsen. Artikel 82 EG-Verdrag,
zet als het ware een rem op de vrijheid van de bepaling van het eigen marktgedrag
van een dominante onderneming. Niet het verwerven of het hebben van een
machtspositie is verboden maar het misbruik van die machtspositie, in de beteke-
nis van het toepassen van onwettige concurrentiebeperkingen. Voor de toepassing
van het misbruik-artikel gaat het om de vraag of sprake is van marktmacht en er
moet sprake zijn van gedragingen die leiden tot misbruik van die marktmacht.29 In
het arrest United Brands tegen Commissie omschreef het Hof van Justitie EG een
economische machtspositie als een positie van één onderneming (of groep van
ondernemingen, collectieve machtspositie) die deze in staat stelt de instandhou-
ding van een daadwerkelijke mededinging op de relevante markt te verhinderen,
doordat de onderneming (of de groep) sterk genoeg is om zich in belangrijke mate
onafhankelijk van haar concurrenten, afnemers en consumenten te gedragen.30

Relevante markt
Een onderneming neemt een dominante positie in (art. 82 EG-Verdrag), in relatie
tot een bepaalde relevante markt. Het concept ‘relevante markt’ is niet alleen van
belang voor de toepassing van art. 82 EG-Verdrag maar ook in relatie tot art. 81
EG-Verdrag bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of sprake is van een (aanmer-
kelijke) mededingingsbeperking31 en in relatie tot concentratiecontrole. Voor art.
82 EG-Verdrag is voor de bepaling van een machtspositie daarnaast van belang
wat het marktaandeel van de onderneming is ten aanzien van zijn naaste concur-
renten, of er bepaalde toetredingsbeperkingen gelden en of er andere criteria gel-
den die aan de betrokken onderneming een voorsprong geven op de relevante
markt. Hoe beperkter de markt des te aannemelijker wordt het dat de betrokken
onderneming (of de betrokken ondernemingen) een machtspositie inneemt (inne-

28 Vgl. Abdullah Khan, Ondernemingsconcentraties en marktliberalisering: Over de macht en onmacht van rech-
ters bij de toepassing van artikel 82 en 86 EG-Verdrag, Deventer: Kluwer 2002, p. 22.

29 Section 2 van de Sherman Act, binnen het federale Amerikaanse antitrustrecht verbiedt ‘[e]very person who
shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to mono-
polize any part of the trade or commerce among the several states.’ Zie wat betreft marktmacht: U.S. versus
Aluminiu, Co. of America, 148 F.2d 416 (2d Cir, 1945), zie ook Aspen Skiing Co, versus Aspen Highlands
Skiing Corp. 472 US 585, 1985.

30 HvJ EG 14 februari 1978, United Brands t. Commissie, C-27/76, Jur. 1978, p. 280 onder 65. Zie met betrek-
king tot de afbakening van de relevante markt, Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de
relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, Publicatieblad nr. C 372 van 09/12/1997 p.
0005-0013

31 Zie de U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission’s Horizontal merger guidelines (1992). 

162 EG mededingingsrecht art. 81 en 82 EG-Verdrag



men), art. 82 EG-Verdrag en dat, wat betreft art. 81 EG-Verdrag, sprake zal zijn
van een aanmerkelijke mededingingsbeperking. 

Op Europees niveau geeft de Europese Commissie in een bekendmaking aan op
welke wijze de relevante markt moet worden beoordeeld.32 De relevante product-
markt bestaat uit die producten of diensten die op grond van hun kenmerken,
waaronder prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de consumenten
als onderling verwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd. Substitutie aan
de vraagzijde treedt op als consumenten bereid zijn naar een ander product over
te stappen tengevolge van een kleine permanente prijsverhoging. Als de prijsstij-
ging leidt tot een verkoopverlies, omsluit de relevante markt ook de additionele
substituten (SSNIP-test).33 Indien de consumenten niet op een prijsverhoging
reageren, betekent dit overigens niet dat de leveranciers evenmin zullen reageren.
Indien een leverancier de prijs van een product verhoogt, en meer winst maakt en
als reactie andere leveranciers, als nieuwkomers op de markt aantrekt die zich op
deze producten richten, behelst de relevante markt aan de aanbodzijde alle addi-
tionele substituten. 

De relevante geografische markt is het gebied waarbinnen de betrokken onder-
nemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van goederen en diensten
waarbinnen de concurrentievoorwaarden homogeen zijn en dat van aangrenzende
gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk afwijkende concur-
rentievoorwaarden heersen.34

Machtspositie 
Uiteindelijk heeft een onderneming slechts dan marktmacht als zij de hoeveelheid
of de kwaliteit van het product aanmerkelijk kan verminderen en dus de prijs
negatief kan beïnvloeden zonder dat dit gevolgen heeft voor de inkomsten van de
onderneming. Het marktaandeel is voor het bepalen van een machtspositie nog
steeds een bepalende factor. Bij een marktaandeel van meer dan 50% wordt in
beginsel uit gegaan van een machtspositie.35 Bij de beoordeling van een machts-
positie wordt gelet op eventuele toetredingsbelemmeringen ‘barriers to entry’ en

32 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt, PbEG 1997, C 372, p. 5.
Bekendmaking van de Europese Commissie inzake overeenkomsen van geringe betekenis die de mededinging
niet merkbaar beïnvloeden, 2001/C 368/07. 

33 SSNIP test = (small but significant non-transitory increase in price). Dit is een test wordt toegepast in de mede-
dingingspraktijk. Bij toepassing van deze test wordt de relevante markt bepaald als de kleinst mogelijke markt
waarop een mogelijke monopolist winstgevend zijn prijzen significant (5 tot 10 %) en blijvend kan verhogen.
In eerste instantie wordt een zo klein mogelijke markt afgebakend. Wordt niet aan de test voldaan, doordat de
mogelijke monopolist niet in staat blijkt zijn prijzen blijvend winstgevend te verhogen, dan wordt de oor-
spronkelijk gedefinieerde markt uitgebreid (zowel wat betreft productdefinitie als geografische afbakening).
Zodra de prijsstijging inderdaad winst oplevert voor de mogelijke monopolist, is de relevante markt gedefi-
nieerd.

34 Vgl. HvJ EG 14 februari 1978, United Brands t. Commissie, C-27/76, Jur. 1978, p. 280.
35 Zie onder meer zaak HvJ EG 3 juli 1991, C-62/86, Akzo, Jur. 1991, p. I-3359.

Vooral onder economen, zie het commentaar op de voorgenomen meer ecoomische banderingswijze van art.
82 EG-Verdrag, wordt gevonden dat het marktaandeel weinig of niets zegt over een machtspositie maar dat veel
meer gekeken moet worden naar eventuele toetredingsbelemmeringen tot een markt. 

Hoofdstuk 13 163



of bijvoorbeeld restconcurrentie overblijft. Verboden zijn praktijken die niet bin-
nen de normale bedrijfsuitoefening vallen maar in het leven zijn geroepen om
potentiële concurrenten buiten de deur te houden (uitsluiting). Aan de andere kant
kan het ook gaan om praktijken van de dominante onderneming, die erop gericht
zijn de kansen die de monopoliemacht biedt uit te buiten om concurrenten te scha-
den (uitbuiting). Het behouden, verwerven of vergroten van de marktmacht kan
aanleiding geven tot negatieve markteffecten met betrekking tot prijzen, produc-
tie, innovatie of de diversiteit en kwaliteit van de producten. 

Niet het verwerven of het hebben van een machtspositie is onder het mededin-
gingsrecht verboden maar het misbruik van die machtspositie, in de betekenis van
het toepassen van onwettige concurrentiebeperkingen. De Europese mededin-
gingswetgeving is namelijk in algemene zin gericht op het waarborgen van ‘wor-
kable competition’ ofwel ‘werkzame mededinging’ als instrument voor het contro-
leren en sturen van het economisch proces.36 Artikel 82 EG-Verdrag legt dan ook
een onderneming, die een economische machtspositie inneemt, een verbod op om
misbruik te maken van die macht. Het fundamentele dilemma ten aanzien van
gedragingen van dominante ondernemingen is de vraag wat nog ‘normale’ gedra-
gingen zijn van een dominante onderneming. Artikel 82 EG-Verdrag geeft voor-
beelden van mogelijk misbruik, zoals a) het rechtstreeks of zijdelings opleggen
van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voor-
waarden, b) het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling
ten nadele van de verbruikers, c) het toepassen ten opzichte van handelspartners
van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel
berokkenend bij de mededinging, d) het feit dat het sluiten van overeenkomsten
afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de handelspartners van bijko-
mende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen ver-
band houden met het onderwerp van deze overeenkomsten. Deze lijst is echter niet
uitputtend. 

Op dit moment koerst de Europese Commissie naar een meer economische bena-
deringswijze van art. 82 EG-Verdrag. Dit zal betekenen dat de misbruikelijke
gedragingen tegen het licht worden gehouden en meer ruimte zal ontstaan voor
economische overwegingen in een analyse waarbij bijvoorbeeld aandacht is voor
de kostenstructuur van de onderneming in kwestie. 

36 Vgl. ook Korah die een veelheid aan doelstelling benoemt als; de bescherming van kleine en middel-grote
ondernemingen; Eerlijke mededinging; Politieke vrijheid, een ieder moet de mogelijkheid hebben toe te treden
tot de markt. V. Korah, An introductory guide to EC Competition Law and Practice, Oxford: Hart Publishing
1997, p. 1.
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13.4 VS: Section 1 en section 2 Sherman Act

Section 1 van de Sherman Act is de Amerikaanse pendant van Art. 81 EG-Verdrag.
Section 1 Sherman Act verbiedt ‘[e]very contract, combination in the form of trust
or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several
states.’ Hieronder wordt dus in het kort begrepen dat afspraken die de handel tus-
sen de Staten ongunstig beïnvloeden verboden zijn. In de Verenigde Staten volgt
uit een letterlijke interpretatie van section 1 Sherman Act dat iedere ‘normale’
overeenkomst in beginsel verboden is. In de jaren na de implementatie van de
Sherman Act werd een poging ondernomen om normale ondernemingsgedragin-
gen te verzoenen met het mededingingsrecht. Een beperking van de vrijheid van
marktdeelnemers hoeft niet altijd een mededingingsbeperking te zijn. In de
Verenigde Staten wordt in het kartelrecht wel een onderscheid gemaakt tussen
‘restraint of trade’ als het gaat om de beperking van de vrijheid van partijen en
‘restriction of competition’ waarbij sprake is van een ‘unreasonable restraint of
trade’.37

De Verenigde Staten kennen geen mogelijkheid tot ontheffing of groepsvrij-
stelling, zoals het EG recht wel kent, via art. 81 lid 3 EG-Verdrag. De Sherman
Act in de Verenigde Staten maakt geen onderscheid naar intensiteit of motief van
de ondernemingen. De positieve en negatieve effecten van de overeenkomst wor-
den in de Verenigde Staten in aanmerking genomen bij de ‘rule of reason’ bena-
dering.38 Deze ‘rule of reason’ moet niet worden verward met de communautaire
‘rule of reason’ zoals toegepast onder het vrije goederen verkeer en uitgewaaierd
naar de andere vrij-verkeerbepalingen (zie par. 6.1.2). Het Amerikaanse antitrust-
recht kent naast antitrust afspraken waarop een ‘rule of reason’ benadering van
toepassing is, afspraken die een ‘per se’schending van de Act inhouden. Het
Supreme Court heeft de beperkingen zoals genoemd in section 1 beperkt tot ‘unre-
asonable restraints of trade’.39

37 National Collegiate Athletic Association versus Board of Regents of the University of Oklahoma, 468 U.S.
(1984). In normaal spraakgebruik gaat het bij een restraint of trade om ‘physical force’ waarbij wordt getracht
een individu of een onderneming te weerhouden economisch te handelen. Het gaat echter inzake de antitrust
laws in de regel om vrijwillige gedragingen van ondernemingen of individuen die ‘unfair’ worden geacht in het
kader van het waarborgen van consumer welfare, dus om een ‘unreasonable’ restraint of trade. National Society
of Professional Engineers versus United States, 453 U.S. 679, 692 (1978). ‘There can be no doubt that the chal-
lenged practices of the NCAA constitute a ‘restraint of trade’ in the sense that they limit members’ freedom to
negotiate and enter into their own television contracts. In that sense, however, every contract is a restraint of
trade, and as we have repeatedly recognized, the Sherman Act was intended to prohibit only unreasonable res-
traints of trade.’ 38 Een restraint is unreasonable ‘based either (1) on the nature or character of the contracts,
or (2) on surrounding circumstances giving rise to the inference or presumption that they were intended to res-
train trade and enhance prices. Under either branch of the test, the inquiry is confined to a consideration of
impact on competitive conditions.’

38 In 1911 werd voor het eerst de ‘rule of reason’ genoemd in Standard Oil Company versus United States. 221
U.S. (1911). Bij de ‘rule of reason’ benadering gaat het om een weging van factoren. ’whether the restraint
imposed is such as merely regulates and perhaps thereby promotes competition or whether it is such as may
suppress or even destroy competition. To determine that question the court must ordinarily consider the facts
peculiar to the business to which the restraint is applied; its condition before and after the restraint imposed;
the nature of the restraint and its effect, actual or probable. The history of the restraint, the evil believed to exist,
the reason for adopting the particular remedy, the purpose or end sought to be attained, are all relevant facts.’

39 NCAA versus Board of Regents, 486 U.S. 85, 98 (1984). 
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Section 2 van de Sherman Act verbiedt ‘every person who shall monopolize, or
attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons
to monopolize any part of the trade or commerce among the several states.’
Section 2 van de Sherman Act spreekt van verboden monopoliserende gedragin-
gen en daarbij gaat het, in tegenstelling tot art. 82 EG-Verdrag, om het verkrijgen
of handhaven van een monopoliepositie, waarbij het recht zich vooral richt op
gedragingen van de monopolist om andere mogelijke concurrenten uit te sluiten
van toetreding tot de markt of anderen uit de markt te stoten.40 Hoewel art. 82 EG-
Verdrag zich op andere wijze presenteert dan section 2 Sherman Act is de toepas-
sing van beide artikelen, in grote lijnen hetzelfde. Beide systemen baseren de
dominante positie op een vergelijkbare analyse door het definiëren van de rele-
vante markt, het vaststellen van het marktaandeel en de marktmacht van de par-
tij(en). Zowel onder het EG-recht als onder het Amerikaans antitrust recht is het
verwerven of hebben van een machtspositie niet verboden waarbij de marktmacht
bijvoorbeeld het gevolg is van een superieur product of ‘business acumen’.41 In de
benaderingswijze van de relevante markt in Europa en de Verenigde Staten bestaat
nauwelijks verschil. Er kan zelfs van uit worden gegaan dat de Europese
Commissie de uitgezette lijnen volgt van de jurisprudentiële koers van de
Verenigde Staten.42 Volgens beide rechtssystemen gaat het erom dat zowel de pro-
ductmarkt als de geografische markt wordt gedefinieerd, waarbij in het eerste
geval de aandacht uitgaat naar de substitueerbaarheid van het goed of de dienst in
kwestie.43

Zowel art. 82 EG-Verdrag als section 2 van de Sherman Act wordt ten opzichte
van art. 81 EG-Verdrag of section 1 Sherman Act overtredingen, veel minder vaak
in de praktijk toegepast.44

13.5 Samenvatting

De Europese Gemeenschap streeft naar ‘werkzame concurrentie’ en kent in tegen-
stelling tot de Verenigde Staten een ‘meerdere doelen’ benadering. Naast het
waarborgen van ‘werkzame mededinging’ moet immers groot gewicht worden
toegekend aan de totstandkoming van een Gemeenschappelijke markt, art. 2 en 3
EG-Verdrag. Artikel 81 EG-Verdrag betreft het kartelverbod, 82 EG-Verdrag ver-
biedt het maken van misbruik van een economische machtspositie door onderne-
mingen.

40 Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook
Series, St Paul: Thomson West, 2004, p. 700.

41 United States versus Grinell Corp. 384 U.S. 563, 571 (1966).
42 Bishop, Simon & Walker, Mike, The economics of EC competition law, Sweet & Maxwell, London 1999, p.

69.
43 Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt, PbEG 1997, C 372, p. 5. 
44 Andrew I Gavil, William E. Kovacic, Jonathan B. Baker, Antitrust Law in perspective cases, concepts and pro-

blems in competition policy, St. Paul, Mn, Thomson West, 2 002, P. 676 In vergelijking tot de Verenigde Staten
geldt dat artikel 82 EG-Verdrag zoals toegepast in Europa eerder tot misbruik leidt dan de toepassing van sec-
tion 2 van de Sherman Act. In de Verenigde Staten.
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14 Personele werkingssfeer van het mede-
dingingsrecht: ondernemingsbegrip

‘Solitary trees, if they grow at all, grow strong.’

Winston Churchill

14.1 Inleiding

Het mededingingsrecht, meer specifiek art. 81, 82, en 86 EG-Verdrag richten zich
op het marktgedrag van ondernemingen. Hoewel art. 87 lid 1 EG-Verdrag zich
richt op Lidstaten, richt dit artikel zich wel op steunmaatregelen die bepaalde
‘ondernemingen’ begunstigen.

Het begrip ‘onderneming’ komt in verschillende artikelen binnen het EG-
Verdrag ter sprake maar is nog nooit door de communautaire wetgever gedefi-
nieerd. Het Hof van Justitie EG definieert de term als ‘elke eenheid die een eco-
nomische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij
wordt gefinancierd.’1 Dit betekent dat zij aan het economisch proces deelneemt
door middel van het produceren of distribueren van goederen of het verlenen van
diensten. Het gaat er dus in de eerste plaats om of de betrokken activiteiten eco-
nomisch van aard zijn. De beoordeling gaat uit van de specifieke activiteit waar
het in de betreffende zaak om gaat en of de onderneming in dat geval goederen of
diensten voortbrengt. Een entiteit kan met betrekking tot de ene activiteit wel een
onderneming zijn in de zin van de mededingingsbepalingen en met betrekking tot
een andere activiteit niet. Het Hof van Justitie EG hanteert dus een functionele
benadering. 

Er is geen sprake van een onderneming indien de entiteit handelt krachtens
regelgevende bevoegdheden in het kader van een erkende taak van algemeen
belang met betrekking tot de activiteit, die hem door de overheid is verleend.2 Een
privaatrechtelijke vennootschap kan in dit verband als overheid worden aange-
merkt.3 Daarbij is de aard van de activiteiten van doorslaggevende betekenis.
Uitgaande van de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG en de praktijk van de
Europese Commissie geldt dat wanneer een eenheid een economische activiteit
uitoefent die, in beginsel, met winstoogmerk door een particuliere onderneming
kan worden uitgeoefend, als onderneming moet worden aangemerkt.4 Een instel-
ling met een publiekrechtelijke persoonlijkheid kan dus eventueel als onderne-

1 HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner, Jur. 1991, p. I-1979.
2 HvJ EG 27 september 1988, zaak 263/86, België tegen Humbel, Jur. 1988, p. 5365, onder 18 en 19.
3 HvJ EG 18 maart 1997, zaak C- 343/95 Diego Cali, Jur. 1997, p. I-1547.
4 Conclusie van AG Tesauro, HvJ EG 17 februari 1993, gevoegde zaken C-159/91 en C-160/91 Poucet en Pistre,

Jur. 1993 p. I-00637



ming worden gekwalificeerd.5 Dit betekent overigens niet dat als een onderne-
ming verlies maakt er geen sprake zou zijn van een onderneming.6 Het Hof van
Justitie EG geeft verschillende aanwijzingen voor het bestaan van een economi-
sche activiteit, namelijk, de aanwezigheid van concurrentie, het tegen betaling
verrichten van een activiteit en het lopen van financiële risico’s.7 Ook natuurlijke
personen kunnen worden aangemerkt als onderneming.8 De afbakening van het
begrip economische activiteit vindt in dit hoofdstuk plaats aan de hand van het
ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht.

14.2 De sporter 

14.2.1 Individuele sporters kunnen een ‘onderneming’ zijn in de zin van
het EG-Verdrag

In de zaak RAI/Unitel nam de Europese Commissie het standpunt in dat artiesten
kunnen worden aangemerkt als ondernemingen vallend binnen de werkingssfeer
van art. 81 EG-Verdrag wanneer zij hun artistieke prestaties exploiteren.9 Dit is
gewoonlijk het geval wanneer het gaat om bekende en populaire artiesten. Naar
analogie stelt een bekende of populaire sporter zijn diensten beschikbaar, (zelf-
standige arbeid) aan meerdere ondernemingen, waaronder organisatoren van wed-
strijden, en ontvangt daarvoor een op geld waardeerbare genoegdoening. De orga-
nisator van de wedstrijd(en) sluit een contractuele relatie met de individuele spor-
ters voor deelname. Bij individuele sporten is namelijk de individuele prestatie
bepalend voor de uitkomst van de wedstrijd of competitie. Het financieel risico,
het verschil tussen inkomsten en uitgaven, wordt door de individuele sporter zelf
gedragen. Indien sporters diensten tegen beloning aanbieden op een bepaalde
markt kunnen zij worden aangemerkt als onderneming.10 Er bestaat dus samen-
hang tussen het begrip ‘dienst’ en het ondernemingsbegrip onder het mededin-
gingsrecht. Deliège verricht diensten in het kader van de sponsoringovereenkomst
en is dus niet alleen een dienstverrichter, maar kan eventueel ook aan te merken
zijn als onderneming.11 Daarin onderscheidt de individuele sporter zich van de
teamsporter, die in de regel in een arbeidsrelatie staat tot de club. 

5 HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner, Jur. 1991, p. I-1979, r.o. 21.. 
6 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921
7 HvJ EG van 18 juni 1998, zaal C-35/96, Commissie versus Italië, Jur. 1998, I-3851, r.o. 37 en HvJ EG van 12

september 2000, gev. zaken C-180/98 tot C-184/98, Pavlov, Jur. 2000, I-6451, r.o. 75-76.
8 Beschikking 92/521/Eeg, Verkoop van pakketreizen ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 1990, Pb

1992 nr. L 326, p. 31-42.
9 Beschikking van 26 mei 1978, Pb nr. L 157 p. 39-41. 
10 Vgl. C-35/96, 18 juni 1998, Commissie versus Italië, Jur., p. I-3851, onder 36-38; C-180/98 C184/98, 12 sep-

tember 2000, Pavlov e.a. Jur. p. I-6451 onder 73-77. 
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14.2.2 Teamsporters, werknemer of onderneming? 

Spelers treden collectief op (namelijk als team) bij de productie van de wedstrijd
of competitie en verrichten onzelfstandige arbeid, waardoor zij in deze hoedanig-
heid kunnen worden aangemerkt als werknemers en niet als ondernemingen, dit
ligt in lijn met jurisprudentie van het Hof van Justitie EG in het kader van het vrij
verkeer van personen.12 Er bestaat immers een gezagsrelatie tussen de speler en de
club, de speler verricht diensten waarvoor hij door de club wordt betaald en niet
de speler zelf, maar de club draagt het financiële risico. Binnen het EG-recht geldt
bovendien dat werknemers voor de duur van de arbeidsrelatie deel zijn van de
onderneming als geheel en daarom niet zelf als onderneming kunnen worden aan-
gemerkt.13 Dit bevestigde de Europese Commissie eveneens in antwoord op een
schriftelijke vraag. Voetbalspelers die in dienst zijn van een club en salaris ont-
vangen zijn geen ondernemingen in de zin van het mededingingsrecht.14 Zijn de
spelers werknemers in de zin van het EG-Verdrag dan vallen zij in die hoedanig-
heid buiten de werkingssfeer van het mededingingsrecht. Vogelaar pleit er voor
om beroepssporters voor de toepassing van het mededingingsrecht te beschouwen
als ondernemingen in de zin van art. 81 EG, zelfs al beoefenen zij hun sport in een
team of kennen zij een dienstverband met de club. ‘Het primaat van het mededin-
gingsrecht maakt dit zonder meer mogelijk, omdat niet naar de juridische vorm
moet worden gekeken maar naar de economische werkelijkheid.’15

Er bestaat een economische afhankelijkheidsrelatie tussen de speler en de club.
De spelers in teamverband streven een identiek belang na, hebben geen reële auto-
nomie en zijn onderworpen aan het gezag van de club. Binnen het team mag de
speler geen eigen koers bepalen, gaat het teambelang voor het eigen belang en die-
nen de spelers zich te conformeren aan de strategie van de club. Het gaat dus om
de interne allocatie van taken binnen het team. Er bestaat, in dit opzicht, dan ook
geen mogelijkheid tot mededinging tussen de spelers. Er kan zich een bijzondere
situatie voordoen wanneer de speler, in overeenstemming met de club, ervoor kiest
in overeenstemming met de regelgeving van de bond, niet als werknemer in dienst
te treden van de club maar zichzelf ter beschikking te stellen aan de club, bij-
voorbeeld via een (management) BV. Op dat moment is de BV een onderneming
en staat de speler niet langer in een arbeidsrechtelijke relatie tot de club.16 De spe-
ler staat dan echter nog steeds voor de totstandkoming van de wedstrijd, in een

11 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, r.o. 57.
12 Zie voor een benadering het vrij verkeer: Stefaan van den Bogaert, Practical Regulation of the mobility of

sportsmen in the EU post Bosman, Kluwer European Monographs, Kluwer international 2005, p. 51-66. 
13 Zaak C-22/98, 16 september 1999, Criminal Proceedings against Becu, Jur. P. I-5665, onder 24-26. HvJ EG,

16 december 1975, zaken 40 tot 48, 50, 54 tot 56, 111, 113 en 114-173 Coöperatieve Vereniging Suiker Unie
UA e.a. tegen Commissie 1975, Jur. 1977, p. 445 

14 Antwoord op schriftelijke vraag 2391/83 van M.J. Vandenmeulebroucke, Publicatieblad C/222, 23 augustus
1984, p. 21.

15 F.O.W. Vogelaar, Marktwerking Moet!, (oratie Amsterdam UvA, Amsterdam: Vossiuspers AUP 2000, p. 24-25.
16 Dit is eerder bij trainers het geval geweest zoals is gebleken uit de zaak AJAX/Kurt Linder, Pres. Rb.

Amsterdam 9 november 1989, KG 1989, 422. 
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afhankelijkheidsrelatie tot de club en staat, in de economische werkelijkheid, nog
steeds niet in mededinging tot de andere spelers of de club. Een teamsporter kan
daarom, niet als onafhankelijke onderneming voor de toepassing van het mede-
dingingsrecht worden beschouwd. 

In het mededingingsrecht kunnen teamspelers daarentegen wel aangemerkt
worden als onderneming wanneer zij niet in de hoedanigheid van werknemer ver-
keren, dus geen diensten verrichten in dienst van het team, maar wanneer de
arbeid van de speler zelf centraal staat (zelfstandige arbeid) bij het verrichten van
een economische activiteit, zoals bij het verzilveren van zijn populariteit. Bijvoor-
beeld als de speler een sponsorcontract sluit. 

In de semi-individuele sport, zoals de wielersport, is de sportprestatie van de
individuele sporter weliswaar bepalend voor de uitkomst van de wedstrijd, maar
komt ook veel aan op het werk van de helpers of knechten die de voorman aan de
overwinning moeten helpen waarbij de strategie wordt uitgezet door de teamlei-
ding. Indien de semi-individuele sporter optreedt voor rekening en in naam van
het team en daarbij de aanwijzingen volgt van de teamleiding kan de sporter wat
betreft deze opdracht niet als een ‘onderneming’ de mededinging beïnvloeden.17

De sporter is dan dus zelf geen ‘onderneming’. Dit wordt weer anders als de semi-
individuele sporter zelfstandig op de markt opereert, door bijvoorbeeld zelfstan-
dig te contracteren met een organisator, die hem uitnodigt voor een wielerkoers. 

14.3 De bond/club en het ondernemingsbegrip 

14.3.1 EG: Overheidsprerogatief 

De vraag is of de sportorganisatie aanspraak kan maken op een exceptie, bijvoor-
beeld ter uitoefening van een taak van de staat ter realisatie van deugdzame doe-
len, zoals gezondheid, e.d. Het uitoefenen van activiteiten die neerkomen op het
uitoefenen van een overheidsprerogatief, wordt niet als een economische activiteit
aangemerkt en er is geen sprake van een onderneming.18 Het mededingingsrecht
is dus niet van toepassing op organisaties die kerntaken van de overheid uitoefe-
nen.19 Het is onduidelijk welke criteria het Hof van Justitie EG hanteert voor de
kwalificatie van een overheidsprerogatief. In een Commissie-mededeling wordt
aangegeven dat zeker sprake is van een overheidsprerogatief als het gaat om het
waarborgen van interne en externe veiligheid.20 Het Hof van Justitie EG maakte in
het arrest Diego Cali voor de toepassing van het mededingingsrecht een onder-
scheid tussen het handelen van de staat in de uitoefening van overheidsgezag en

17 Ook naar analogie m.b.t. jurisprudentie tussen de handelsvertegenwoordiger en de principaal: HvJ EG, 16
december 1975, zaken 40 tot 48, 50, 54 tot 56, 111, 113 en 114-173 Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA
e.a. tegen Commissie 1975, Jur. 1977, p. 445 

18 Van Gerven, L. Van Gyselen, M. Maresceau, J. Stuyck, Kartelrecht, W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 487.
19 HvJ EG 18 maart 1997, zaak C- 343/95 Diego Cali, Jur. 1997, p. I-1547. 
20 COM(2000) 580 def., nr. 28. 
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het verrichten van economische activiteiten.21 In dit arrest verklaarde het Hof van
Justitie EG dat een privaatrechtelijke vennootschap die milieu-inspectiewerk-
zaamheden verricht, typische overheidsprerogatieven uitoefent vanwege hun aard,
doel en regels, waaraan zij zijn gebonden. De werkzaamheden hebben om die
reden geen economisch karakter en ontsnappen aan het toepassingsbereik van het
mededingingsrecht. Met andere woorden: zowel openbare bedrijven als particu-
liere ondernemingen kunnen een overheidsprerogatief uitoefenen. 

Er kan sprake zijn van een overheidsprerogatief indien bepaalde beperkingen
die de sportorganisatie instelt in feite neerkomen op bijzondere of uitsluitende
rechten. Hierbij moet worden gedacht aan een ‘openbaar belang’ in lijn met de
gerechtvaardigde doelstellingen van het EG-Verdrag. Daarbij moet continu een
weging worden gemaakt of dit openbaar belang wel in verhouding staat tot de aan-
tasting van de concurrentie op de markt. Op het moment dat een Lidstaat ervan
overtuigd is dat een bepaald algemeen belang niet aan het marktmechanisme moet
worden overgelaten, komt aan de Lidstaat een zekere vrijheid toe bij de organisa-
tie en regulering van dit belang. Als het echter gaat om een sportbond die op eigen
gezag reglementen vaststelt, is in het algemeen geen sprake van een overheids-
prerogatief. Dit wordt anders indien de sportorganisatie krachtens regelgevende
bevoegdheden handelt in het kader van een erkende taak van algemeen belang met
betrekking tot de sportactiviteit, die hem door de overheid is verleend. Het Hof
van Justitie EG bepaalde dat de organisatie van cursussen door de staat binnen het
kader van het nationaal onderwijssysteem, geen dienst is, zelfs niet als de studen-
ten of hun ouders lesgeld moeten betalen als bijdrage aan de kosten van het sys-
teem.22 In het verlengde ligt de veronderstelling dat gymlessen, binnen het kader
van het nationaal onderwijssysteem, geen diensten zijn, zelfs niet als de studenten
of hun ouders lesgeld moeten betalen als bijdrage aan de kosten van het systeem.
Dit betekent dat bekostigd onderwijs in dat geval niet wordt beschouwd als een
commerciële activiteit.23 Voor het overige is het zo dat zelfs als de sportorganisa-
tie ook functies zou uitoefenen als publiekrechtelijk rechtspersoon, de sportorga-
nisatie onder de werkingssfeer van het mededingingsrecht valt, op het moment dat
de organisatie economische activiteiten uitoefent.24 De kwalificatie als activiteit
die tot de uitoefening van bevoegdheden van openbaar gezag behoort, of als eco-
nomische activiteit moet voor elk door de entiteit uitgeoefende activiteit afzon-
derlijk gebeuren.25 In de zaak MOTOE (Griekse motorsportfederatie), betrof het
een vereniging zonder winstoogmerk die in Griekenland de Internationale
Motorrijdersfederatie vertegenwoordigt. Door de Griekse wet is aan ELPA
(Griekse automobiel- en touringclub) een bijzonder recht toegekend om advies te
geven over vergunningsaanvragen met het oog op de organisatie van motorwed-

21 HvJ EG 18 maart 1997, zaak C- 343/95 Diego Cali, Jur. 1997, p. I-1547. 
22 België tegen Humbel, September 27, 1988, zaak 263/86, Jur. 1988, p. 5365, onder 18 en 19.
23 E. Steyger, Preadviezen NVER, de Dienstenrichtlijn en diensten van algemeen en economisch belang: lees-

wijzer, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, p. 382. 
24 HvJ EG 23 april 1991, zaak C-41/90, Höfner, Jur. 1991, p. I-1979, r.o. 21.
25 HvJ EG 1 juli 2008, zaak C/49-07Motoe tegen Elliniko Dimosio, nog te publiceren.
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strijden. MOTOE heeft bepaalde wedstrijden niet kunnen organiseren omdat het
bevoegde ministerie geen document van ELBA had ontvangen waarin een gunstig
advies werd gegeven. MOTOE stapt naar de rechter en doet een beroep op art. 82
EG-Verdrag en vindt dat ELPA, die zelf motorwedstrijden organiseert, de moge-
lijkheid heeft een monopolie te bezitten en dit te misbruiken. ELPA organiseert
niet alleen motorwedstrijden maar sluit ook sponsor-, reclame- en verzekerings-
overeenkomsten. ELPA wordt dan ook gezien als onderneming in de zin van het
EG-Verdrag. Het ontbreken van een winstoogmerk bij ELPA doet daar niets aan
af. Het aanbieden van goederen en diensten zonder oogmerk betekent nog niet dat
dit aanbod niet concurreert met dat van andere marktdeelnemers. 

14.3.2 EG: Deugdzame doelstellingen en het ondernemingsbegrip

Indien geen sprake is van een overheidsprerogatief kan de sportorganisatie of
sportclub dan een beroep doen op niet-economische doelen om onder het toepas-
singsbereik van de mededingingswetten uit te komen? Met inachtneming van de
positief maatschappelijke waarden is de overheid, waaronder de lokale overheid,
in veel gevallen bereid om te investeren in accommodaties en/of de club of de
school anderszins financieel tegemoet te komen, door bijvoorbeeld belastingont-
heffing of subsidiëring. Er is bijvoorbeeld op communautair niveau de Zesde
richtlijn tot stand gekomen waarin art. 13, A, lid 1, sub h tot en met p, vrijstellin-
gen op het gebied van de BTW zijn opgenomen die betrekking hebben op instel-
lingen van openbaar belang die doeleinden van sociale, culturele, religieuze, spor-
tieve of soortgelijke aard nastreven. Deze vrijstellingen zijn dus, onder andere,
gericht op sportverenigingen die maatschappelijke doeleinden nastreven.26

Het mededingingsrecht kent geen ‘vrijstelling’ voor sportorganisaties die der-
gelijke deugdzame doeleinden nastreven. Als een entiteit tegen een reële prijs
diensten verricht zal niet snel sprake zijn van een publieke instelling en zal de
entiteit aangemerkt worden als dienstverrichtende onderneming.27 Bepalend is de
aard van de activiteiten en niet de doelstelling van de sportorganisatie, voor het
toepassingsbereik van het mededingingsrecht.28 Met andere woorden: het is voor
nadere invulling van het begrip economische activiteit onder het communautaire
mededingingsrecht, gelijk de huidige situatie in de Verenigde Staten, van onder-
geschikt belang of een sportorganisatie maar ook een club, overwegend ‘sociale’
doelstellingen nastreeft.29 Dit geldt overigens ook voor andere rechtsgebieden, zo

26 Zesde BTW-richtlijn – Artikel 13, A, lid 1, sub m, vrijgestelde handelingen, diensten in verband met sportbe-
oefening, Instelling zonder winstoogmerk. HvJ EG 21 maart 2002, Zaak C-174/00 Kennemer Golf en Country
Club, Jur. 2002, I-03293 

27 E. Steyger, Preadviezen NVER, de Dienstenrichtlijn en diensten van algemeen en economisch belang:leeswij-
zer, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, p. 382.

28 Ook een sociale doelstelling is niet voldoende om aan de mededingingsbepalingen te ontkomen: HvJ EG 12
september 2000, zaak C-180/98 t/m C 184/98 Pavlov, Jur. 2000, I-6451, r.o. 118. 

29 Dit geldt ook voor ondernemingen die zich richten op andere sociale doelstellingen. E.M.H. Loozen, CAO’s,
bedrijfspensioenfondsen en het EG-mededingingsrecht, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht 1999, p.
281.
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is voor de kwalificatie van de overeenkomst als arbeidsovereenkomst, tussen spe-
ler en club niet van belang wat de subjectieve doelstelling is van sportbeoefe-
ning.30 De juridische status van de sportorganisatie doet niet ter zake.31 Ook een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan onder het communautaire recht een
‘onderneming’ zijn. Niet alleen privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen derhal-
ve een onderneming vormen, maar ook publiekrechtelijke instellingen kunnen als
onderneming worden aangemerkt.32 De focus ligt op de aard van eventuele grens-
overschrijdende economische activiteiten van de sportorganisatie en zijn leden.
De sportorganisatie of club is dus alleen geen onderneming als deze bij het behar-
tigen van het niet-economisch doel, zoals de bevordering van een bepaalde tak van
sport, zelf geen economische activiteiten uitoefent. 

14.3.3 Clubs, ondernemingen

Clubs die diensten aanbieden op de markt verrichten economische activiteiten en
kunnen daarom als onderneming in de betekenis van het mededingingsrecht wor-
den aangemerkt. Clubs die zichzelf financieren door de eigen marktactiviteiten,
zoals sponsoring, verkoop van ticketgelden en de inkomsten uit de transfers van
spelers, zijn ondernemingen in de zin van het EG-Verdrag.33 Volgens het Gerecht
van eerste aanleg in de zaak Piau staat wat betreft het voetbal vast dat de clubs
binnen de nationale verenigingen die lid zijn van FIFA, voetbal als een economi-
sche activiteit beoefenen en bijgevolg ondernemingen zijn in de zin van art. 81
EG-Verdrag.34 Het gaat daarbij overigens niet om de omvang van de economische
activiteiten noch om het economisch succes van de club, noch om het oogmerk
van de club.35 Ook een club zonder winstoogmerk die in financiële moeilijkheden
is geraakt kan, indien zij economische activiteiten ontplooit, worden aangemerkt
als ‘onderneming’. 

30 Zie o.a. het proefschrift van H.T. van Staveren, Het Voetbalcontract, op de grens van sportregel en rechtsregel,
Deventer: Kluwer 1981.

31 Beschikking 23 april 1986, 86/398, Polypropylene, Pb L 230 p. 1-66.
32 HvJ EG 18 maart 1997, zaak C- 343/95 Diego Cali, Jur. 1997, p. I-1547. Vergelijk HvJ EG 16 juni 1987, zaak

C-118/85 Commissie tegen Italië Jur. 87 p. 2599, onder 7. Vergelijk HvJ EG 19 januari 1994, Zaak C-364/92,
Jur. 1994, Eurocontrol, p. I-00043, onder 30. Zie ook HvJ EG 17 februari 1993, gevoegde zaken C-159/91 en
C-160/91 Poucet en Pistre, Jur. 1993 p. I-00637, onder 18 em 19, en HvJ EG 18 maart 1997, zaak C- 343/95
Diego Cali, Jur. 1997, p. I-1547, onder 22 en 23.

33 Conclusie Stix -Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001
verwijderd uit het register op 2/4/01, onder 51-53.

34 GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Europese Commissie, Jur. 2005 p. 11-00209, onder
69.

35 Conclusie Advocaat Generaal Lenz van 20 september 1995, in de zaak HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-
415/93, Bosman, Jur. 1995, I-, onder 254-255. 
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14.3.4 Bond, onderneming(svereniging)

Een sportbond of league, is vooraleerst een regelgevend, organiserend en contro-
lerend orgaan, dat in het leven is geroepen door de deelnemers aan het wedstrijd-
spel zelf om eenheid in het wedstrijdspel te waarborgen. Indien de sportorganisa-
tie uitsluitend in de hoedanigheid van regelgevend orgaan functioneert, oefent zij
krachtens het Europees recht zelf geen economische activiteiten uit.36 Sport staat
dan dicht bij het spel waar ook de deugdzame doelen aan worden toegeschreven.
De sportorganisatie richt zich uitsluitend op de behartiging van de actieve recre-
atie en opereert quasi autonoom binnen de communautaire rechtsorde. 

Indien een omslag plaatsvindt naar behartiging van de passieve recreatie,
treedt de sportorganisatie niet langer alleen op als regelgevend orgaan maar faci-
liteert als organisator, wedstrijden op topniveau waarbij publiek aanwezig is.37

Voor deze ‘show’ of ‘dienst’ is het publiek bereid te betalen. De sportprestatie is
bovendien interessant voor de media, sponsors en reclamemakers. Naast de behar-
tiging van de actieve recreatie komt aan de overkoepelende sportorganisatie dan
een taak toe als het gaat om de exploitatie van de sportprestatie. 

Zowel de Europese Commissie als het Gerecht van eerste aanleg heeft in eerdere
beslissingen de overkoepelende Europese voetbalsportorganisatie UEFA en de
wereldvoetbalbond FIFA, aangemerkt als een onderneming in de betekenis van het
mededingingsrecht.38 De Europese Commissie stelt dat de FIFA weliswaar een
Federatie is van sportorganisaties en sportieve activiteiten uitoefent, maar dat de
FIFA daarnaast ook economische activiteiten uitoefent.39 Zo sluit de FIFA con-
tracten met adverteerders, exploiteert de FIFA emblemen van de Wereld
Kampioenschappen voetbal en sluit de FIFA contracten in relatie tot de verkoop
van televisierechten. Dus, zo concludeert de Europese Commissie, is de FIFA een

36 HvJ EG 30 januari 1985, zaak C- 123/83, Jur. 1985, p. 391. 
37 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, ‘Zo biedt bijvoorbeeld de organisator van

een dergelijke wedstrijd de sportbeoefenaar de mogelijkheid, zijn sportactiviteit uit te oefenen door zich te
meten met andere wedstrijddeelnemers, terwijl de sportbeoefenaren door hun deelname aan de wedstrijd de
organisator in staat stellen, een sportevenement te organiseren waarbij publiek aanwezig kan zijn, dat door tele-
visiezenders kan worden uitgezonden en dat reclamemakers en sponsors kan interesseren. Daarnaast levert de
sportbeoefenaar een reclameprestatie ten behoeve van zijn eigen sponsors, welke wordt ondersteund door de
sportactiviteit zelf’.

38 Bijvoorbeeld Beschikking van de Commissie, 27 oktober 1992, PbEG L 326, p. 31. Scottish football Association,
GvEA 9 november 1994, zaak T-46/92 Jur. 1994, p. II-1039. Beslissing van de Europese Commissie van 20 juli
1999, in de zaak IV/36.888-Wereld Kampioenschappen voetbal in Frankrijk 1998, Abl.L0005/55, 8 januari 2000.

39 Beschikking 92/521/Eeg, Verkoop van pakketreizen ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 1990, Pb
1992 nr. L 326, p. 31-42, 47-49. De FIFA is een federatie van sportbonden en verricht uit dien hoofde activi-
teiten op sportgebied. De FIFA verricht echter eveneens activiteiten van economische aard met name wat
betreft: 
– het sluiten van reclamecontracten;
– de commerciële exploitatie van emblemen van het wereldkampioenschap;
– het sluiten van contracten betreffende de uitzendingsrechten met de televisieomroepen…
Dehalve moet worden geconcludeerd dat de FIFA een eenheid is die activiteiten van economische aard verrichtr
en een onderneming vormt in de zin van artikel 85 (thans 81) van het Verdrag.’
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onderneming in de zin van art. 81 EG-Verdrag.40 In dezelfde beschikking
beschouwt de Europese Commissie de Italiaanse voetbalsportorganisatie (FIGC)
eveneens als onderneming. De nationale voetbalsportorganisatie is verplicht deel
te nemen aan de door FIFA georganiseerde competities en dient krachtens de
regelgeving van de sportorganisatie een percentage van de bruto-opbrengst van
elke internationale competitie te voldoen aan FIFA. Daarnaast wordt de nationale
vereniging erkend als mede-eigenaar van de exclusieve rechten voor uitzending en
wederuitzending van de betrokken sportevenementen. Er is dus sprake van een
economische activiteit in de zin van het EG-Verdrag en dus zijn de Italiaanse voet-
balsportorganisatie, maar ook andere nationale sportorganisaties, eveneens onder-
nemingen in de zin van art. 81 EG.41 In latere zaken gaat de Europese Commissie
niet meer in op de aard van de activiteiten van de overkoepelende voetbalsportor-
ganisaties maar refereert aan de bovengenoemde zaken en oordeelt: ‘De UEFA, de
nationale bonden en de daarbij aangesloten voetbalclubs zijn derhalve onderne-
mingen in de zin van art. 81 lid 1 van het EG-Verdrag en art. 53, lid 1 van de EER-
overeenkomst, niettegenstaande het feit dat sommige geen winstoogmerk heb-
ben.’42

Vaststaat ook dat de Europese Commissie en het Hof van Justitie EG het IOC
beschouwen als onderneming en binnen de Olympische beweging als een vereni-
ging van nationale en internationale ondernemingsverenigingen.43

14.4 VS: Amateursportorganisatie, deugdzame doelstellingen van
ondergeschikt belang 

In de Verenigde Staten werden de federale mededingingswetten lange tijd niet op
de amateursport toegepast. De reden daarvoor lag besloten in het feit dat ama-
teursportorganisaties in de Verenigde Staten verbonden zijn met het schoolsys-
teem en daaruit werd afgeleid dat de amateur-sportorganisaties van nature niet
gericht zijn op financieel gewin en wezenlijke niet-economische doelen nastreven.
Daarmee wentelde de amateursportorganisatie zich lange tijd in een sfeer van
immuniteit voor de toepassing van het federale recht.44 Toen het Amerikaanse
Congres in 1961 de Sports broadcasting Act (zie par. 39.8) aannam werd het
belangrijkste overkoepelende orgaan voor college-sporten, de NCAA, benaderd
met de vraag of de NCAA voor een uitzondering voor het toepassingsbereik van
de anti-kartelwetgeving in aanmerking wilde komen wat betreft de collectieve ver-
koop van televisierechten. De NCAA antwoordde destijds dat zij immuun was

40 Beschikking 92/521/Eeg, Verkoop van pakketreizen ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 1990, Pb
1992 nr. L 326, p. 31-42, 47-49.

41 Zie arrest Gerecht van eerste aanleg 9 november 1994, Scottish Football/Commissie, T46/92, Jur. p. II1039.
42 Beschikking van de Commissie van 23 juli 2007, UEFA Championsleague, COMP/C.2-37.398, onder punt

107, p. 30.
43 HvJ EG 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, r.o. 38.
44 Voor onderscheid amateurisme en professionalisme, zie par. 7.3. 
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voor de anti-kartelwetgeving omdat zij een combinatie vormde van ‘not-for-profit
universiteiten’.45

Deze situatie veranderde in 1972 toen in Amateur Softball Association of
America versus United States een Circuit Court de federale mededingingswetten
op de amateur softbalsport toepaste.46 ‘Although the primary purpose of the asso-
ciation was non-commercial, it [the court] could not conclude that amateur softball
was or was not engaged in commerce.’47 Zowel ‘non-profit voluntary associations’
als ‘non-profit amateur athletic associations’ vallen onder het bereik van de ver-
bodsbepaling van section 1 Sherman Act indien zij het interstatelijk handelsver-
keer beïnvloeden: ‘its [the association’s] subsequent actions in carrying out its laud-
able objectives could trigger the applicability of the Sherman Act if such conduct
restrained interstate trade or commerce in an unreasonable manner.’48 Sindsdien
wordt in mededingingsrechtelijke analyses nauwelijks meer stil gestaan bij de
vraag of sprake is van ‘commerce’ en valt ook de amateursportorganisatie die eco-
nomische activiteiten ontplooit, onder het bereik van de federale mededingings-
wetten. Hier doet dus het nastreven van niet-economische doelen door de sportor-
ganisatie niet aan af. In 1984 in de zaak NCAA versus Board of Regents of
University of Oklahoma and University of Georgia Athletic Ass’n paste het
Supreme Court voor het eerst de antitrustwetten toe op de amateursport.49

14.5 Samenvatting

Sporters kunnen onder het EG-Verdrag worden aangemerkt als ondernemingen,
indien zij zelfstandige arbeid uitoefenen. Bij onzelfstandige arbeid is sprake van
een ondergeschiktheidrelatie en is geen sprake van een onderneming in de zin van
het EG-Verdrag maar van een werknemer. De sporter oefent als werknemer wel-
iswaar een economische activiteit uit en valt onder het communautaire recht maar
valt in die hoedanigheid niet te kwalificeren als ‘onderneming’ waardoor art. 81
en 82 EG-Verdrag niet op de sporter van toepassing zijn. Zoals het vorige hoofd-
stuk laat zien, verrichten ook topamateurs veelal bezoldigde werkzaamheden en
ook de activiteiten van een amateurclub als wel de amateursportorganisatie kun-
nen economisch van aard zijn.50 Immers de eenzijdige kwalificatie, door een
sportvereniging of -federatie, van sportlieden of clubs als ‘amateurs’ sluit op zich
niet uit dat sprake kan zijn van een economische activiteit in de zin van het EG-
Verdrag.51

45 Paul Weiler, Leveling the playing field: how the law can make sports better for fans, Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press 2000, p. 295.

46 Amateur Softball Associaltion of America versus United States, 467 F.2d 312 (10th Cir. 1972). 
47 R.C. Berry & G.M. Wong, Law and business of the sportsindustries, volume II, second edition, Westport,

Connecticut: Praeger 1993, p. 776. 
48 Gunter Harz Sports versus USTA, United States District Court, District of Nebraska, 1981, 511 F. Supp. 1103.
49 468 U.S. 85 (1984).
50 Anders: B. Hessels A. Neven, Staatssteun en EG-recht, Deventer: Kluwer 2001, p. 38.
51 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, onder 46.
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Voor zover de sportorganisatie of club economische activiteiten uitoefenen zullen
zij een ‘onderneming’ zijn in de zin van het EG-Verdrag.

Het begrip economische activiteit kan dus slaan op: 
– de beoefenaar als dienstverrichter/werknemer of onderneming in de zin van

het EG-Verdrag.
– de organisator/club als dienstverrichter en onderneming in de zin van het EG-

Verdrag.52

52 2000, p. I-02549, r.o. 57.
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15 De sport(organisatie) vanuit een mede-
dingingsrechtelijk perspectief 

‘Free market economics is the process of enterprises out of business. Sport league

economics is the process of keeping enterprises in business. There is nothing like a

sports league. Nothing.’

Paul Tagliable, commissioner NFL van 1989 tot 20061

15.1 Inleiding 

Volgens de Europese Commissie in het Witboek Sport kan het specifieke karak-
ter van sport vanuit twee oogpunten worden bekeken:2

– Het specifieke karakter van sportactiviteiten en sportregels, zoals afzonderlij-
ke competities voor mannen en vrouwen, beperking van het aantal deelnemers
bij competities, de onvoorspelbaarheid van resultaten, de noodzaak van een
competitief evenwicht tussen clubs die in dezelfde competitie uitkomen;

– Het specifieke karakter van de sportstructuur, met name de autonomie en ver-
scheidenheid van sportorganisaties, de piramidestructuur van competities van
het amateurniveau tot de hoogste klasse en de georganiseerde solidariteit tus-
sen de verschillende niveaus en instanties, de organisatie van sport op natio-
nale basis en het principe van een enkele federatie per tak van sport.

Ik ben van mening dat het niet gaat om een verdeling tussen specifieke sportacti-
viteiten en spelregels aan de ene kant en de sportspecifieke kenmerken van de
sportorganisatie aan de andere kant. In beide gevallen, dus zowel ten aanzien van
sportregels, sportactiviteiten als de sportorganisatie richt het bijzonder karakter
zich op het specifieke karakter van de sport (zie hoofdstukken 1 en 2). Zo staat de
piramidestructuur niet op zichzelf maar is zij een logisch gevolg van de drang één
winnaar aan te wijzen en om die winaar aan te kunnen wijzen is een selectie naar
prestaties noodzakelijk. Niet het specifieke karakter van de sportstructuur noch
het specifieke karakter van sportactiviteiten of sportregels neigen naar een bij-
zondere positie in het recht maar uitsluitend de sporteigenheid van het fenomeen
zelf dat een ‘natuurlijke’ weerslag vindt in sportregels en sportstructuur. De bij-
zondere aard van de sport, de basisbeginselen van sport, werken door in het sport-
product en de markt. In dit hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar het product
sport en de markt. 

1 Paul Tagliable, ‘Sports illustrated’, September 16, 1996, aangehaald door James Quirk & Rodney Fort, Hard
Ball: The abuse of power in pro team sport, Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1999, p. 117.

2 Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def, p. 13-14.



15.2 Het product sport

De vrije keuze van het individu vindt in Westerse democratieën, onder meer, uit-
drukking in de wens van het individu voor een goed of dienst te betalen op de
markt, omdat hij aan het goed of de dienst een bepaald gebruiksnut toekent. De
wedstrijd of competitie wordt een dergelijk ‘handelsartikel’ indien ‘overdracht’
plaatsvindt ten behoeve van een gescheiden groep consumenten, onder wie bij-
voorbeeld toeschouwers, die er vervolgens een bepaald gebruiksnut aan toeken-
nen.3 In het Amerikaanse recht wordt aansluiting gezocht bij dit economische
begrip. Ook in documenten van de Europese Commissie wordt regelmatig verwe-
zen naar het sportproduct: 

‘A sporting show is a product which results from the competition between teams.’4

Vanuit de invalshoek van vrije mededinging, zoals betrokken op de sport, leveren
de deelnemers aan de show (sporter, club en sportorganisatie) een kwalitatief
hoogwaardige prestatie. De deelnemers aan het samenwerkingsverband leveren
die prestatie vooral uit eigen belang. De sportorganisatie, de clubs en de sporters,
gedreven door het prestatiestreven, verlangen voor de geleverde prestatie waarde-
ring. Het nastreven van dit eigen belang komt de consument ten goede omdat de
deelnemers aan het samenwerkingsverband die ‘show’ tot stand brengen, die bij
de consument in een bepaalde behoefte voorziet. Of het nu gaat om de consument
als toeschouwer, reclamemaker of sponsor, e.d.

Het sportproduct kan uitsluitend tot stand komen door samenwerking tussen
de sportorganisatie, clubs (evt. de scholen) of individuen. De clubs of individuen
spelen tegen elkaar, maar moeten het eens zijn over de spelregels, op welke wijze
een winnaar wordt aangewezen, op welke wijze de rivaliteitsgedachte wordt vorm-
gegeven, over hoeveel wedstrijden in een seizoen worden gespeeld en wanneer de
wedstrijden plaatsvinden, op welke wijze geselecteerd wordt naar sportieve pres-
taties, etc. Voor al dit soort afspraken is een overkoepelende sportorganisatie
nodig (zie hoofdstuk 2, met name par. 2). De clubs of individuen zelf zijn name-
lijk niet in staat dergelijke beslissingen te nemen, zij zijn als deelnemer aan het
wedstrijdspel immers partijdig. De noodzakelijkheid van een overkoepelende
organisatie kan aanleiding geven tot de veronderstelling dat de sportorganisatie
één onderneming vormt voor de toepassing van het kartelrecht, art. 82 EG-
Verdrag (zie hoofdstuk 18), of dat bepaalde afspraken noodzakelijk zijn en dus
efficiënt voor de toepassing van art. 81 EG-Verdrag (zie met name hoofdstuk 20). 

3 ‘A product must be transferred to another whom it will serve as a use-value, by means of exchange.’
Commodity, dictionary of marxists thought, e.d. Tom Bottomore et al., Cambridge, Mass., 1983, p. 86.

4 Jaime Andreu, Recent Developments and New Initiatives, paper gepresenteerd op het Congres georganiseerd
door IBC UK Conferences Limited: ‘Sports Broadcasting & EC Competition Law, London, 1999, p. 2. 
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Samenwerking tussen ondernemingen is niet voorbehouden aan de deelnemers
binnen het sportsamenwerkingsverband. Ondernemingen werken wel vaker samen
om een bepaald product tot stand te brengen. In 1997 sloegen twee ondernemin-
gen, die net als professionele sportclubs opereren in de entertainment industrie,
Twentieth Century Fox en Paramount Pictures, in de Verenigde Staten de handen
in een om samen de film de Titanic te financieren, te produceren en te distribu-
eren.5 Het bijzondere aan een competitie is dan ook niet dat wordt samengewerkt
en zelfs niet de noodzakelijkheid van die samenwerking.6 Immers een unieke
muziekcompositie kan eveneens het resultaat zijn van de samensmelting van
afzonderlijke prestaties van meerdere ondernemingen (muzikanten, orkesten,
koor, e.d.) waarbij deze samenwerking eveneens noodzaakt tot het maken van
afspraken.

Bij afspraken tussen de deelnemers aan het sportsamenwerkingsverband vormt
de totstandkoming van de wedstrijd of competitie het uitgangspunt van de samen-
werking. De sportregels die de basisbeginselen van sport vorm geven zijn cruci-
aal voor de sport en de samenwerking binnen de sportorganisatie. De bijzondere
aard van de sport geeft een aanwijzing van de noodzaak dat partijen hun gedrag
op de markt wel moeten coördineren. Het onderscheidend element is dus de aard
van de samenwerking, het wezenskarakter van sport waaraan zij haar legitimatie
en haar bestaansrecht ontleent, zie hoofdstuk 1. Nergens anders dan in de sport
verheffen de rivaliteit en het prestatiestreven zich onder druk van publieke belang-
stelling tot een verkoopbaar product. 

De zelfregulerende bevoegdheid van het sportsamenwerkingsverband moet zich
dus ten minste uitstrekken over de basisbeginselen van sport, wil het bestaansrecht
van het fenomeen en de eigenheid van het verschijnsel gewaarborgd zijn. Dit bete-
kent dat niet iedere afspraak in de sport in strijd kan zijn met het mededingings-
recht. Daarnaast functioneert de sport binnen een maatschappelijke context en
vindt het verschijnsel legitimatie in de maatschappelijke functies die aan het ver-
schijnsel worden toegeschreven (zie hoofdstuk 3). Deze maatschappelijke functies
kunnen een mededingingsrechtelijke benadering beïnvloeden. 

15.3 De markt 

Een mededingingsbeperking in de zin van art. 81 EG-Verdrag kan zowel betrek-
king hebben op kopers of vragers als op verkopers of aanbieders. De vragers zijn
diegenen die een goed of dienst willen verkrijgen en bereid zijn daar bepaalde
offers voor te doen en de aanbieders zijn degenen die bereid zijn een goed te leve-

5 Paul Weiler, Leveling the playing field: How to make sports better for fans, Harvard University Press,
Cambridge Massachusetts, 2000, p. 299. 

6 Anders: Stefaan van den Bogaert, Practical Regulation of the mobility of sportsmen in the EU post Bosman,
Kuwer European Monographs, Kluwer international: 2005, p. 395
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ren, mitsdien zij daarvoor een voldoende tegenprestatie ontvangen.7 Op de markt
ontmoeten vragers en aanbieders elkaar. 

De markt beperkt zich niet tot de wedstrijd of competitie zelf (lokaal), maar de
sportmarkt valt uiteen in een aantal specifieke deelmarkten, waarbij ieder der
deelnemers aan het sportsamenwerkingsverband op die specifieke markt een
eigen functie vervult. Het aantal deelmarkten heeft zich in de loop der tijd uitge-
breid. De markt beperkte zich ooit tot de fysieke plek waar de toeschouwer van de
organisator van de wedstrijd een toegangskaartje tot de wedstrijd kocht (lokale
markt). Tegenwoordig, met de uitbreiding van geografische markten en de ont-
wikkeling van nieuwe markten door de komst van bijvoorbeeld (nieuwe) media en
techniek, is het aantal personen dat zich op de ruime markt van vraag en aanbod
begeeft zienderogen uitgebreid. 

Op ieder der deelmarkten neemt ieder der actoren een bepaalde functie aan.
Het kan zo zijn dat de speler zijn arbeid ter beschikking stelt op de spelersmarkt
en in die zin een productiefactor vormt bij de totstandkoming van het product (de
wedstrijd) en daarnaast zijn naamsbekendheid te gelde maakt door actief op te tre-
den op de sponsormarkt. Het kan zo zijn dat de sportorganisatie op een bepaalde
markt regulerend en controlerend optreedt en op andere markten, actief optreedt
als aanbieder van het sportproduct, of als vrager als het gaat om het tegen zo laag
mogelijke kosten verwerven van faciliteiten en goederen. Naast de deelnemers aan
het samenwerkingsverband treden binnen bepaalde deelmarkten derden op, zoals
media-ondernemingen, sponsoren, etc. die respectievelijk actief zijn op de markt
voor uitzendrechten/nieuwe media en de sponsoringmarkt. Er zijn daarnaast ook
tussenpersonen actief die groepen vragers en aanbieders op een bepaalde markt bij
elkaar brengen, zoals de spelersmakelaar en bureaus voor sponsoring. 

Naast de exploitatiemarkt, waarop zowel sporters, clubs als de nationale en
internationale bonden de sportprestaties aanbieden, kan een supplymarkt worden
onderscheiden. De supplymarket bestaat uit de markt voor alle productiefactoren
die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de sportprestatie. De belang-
rijkste factor van productie in de sport is arbeid. Naast spelers, sporters wordt voor
de totstandkoming van de wedstrijd een beroep gedaan op de arbeid van coaches,
scheidsrechters, juryleden, medici, e.d. A-G Stix-Hackl onderscheidt naast de
exploitatiemarkt en supplymarkt de contestmarkt als de markt waarop de wedstrijd
of competitie wordt geproduceerd.8 Productie en exploitatie kunnen overigens
gelijktijdig plaatsvinden. Zo wordt een belangrijke wedstrijd veelal ‘live’ uitge-
zonden.

De sport is georganiseerd binnen bepaalde geografische ruimten zie hoofdstuk 2.
In navolging van het regionaliteitsbeginsel wordt in de sport een onderscheid
gemaakt naar nationale markten en lokale markten. Bij economische activiteiten

7 B.C.J. van Velthoven & P.W. van Wijck, Recht en efficiëntie. Een inleiding in de economische analyse van het
recht, Deventer: Kluwer 2001, p. 31.

8 Zie hiervoor en zie ook Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak
264/98, 29 maart 2001 verwijderd uit het register op 2/4/01, onder 75 en Alexander Egger & Christine Stix-
Hackle, ‘Sports and competition law: A never ending story?’, E.C.L.R. 2002, p. 85-87.
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die kunnen worden toegerekend aan de lokale markt, ofwel de plaats van vestiging
van de club, moet met name gedacht worden aan recettegelden, maar tegenwoor-
dig ook aan de verhuur van skyboxen, clubsponsoring, e.d. Deze inkomsten zijn
plaatsgebonden en worden in het algemeen opgebracht door de eigen, over het
algemeen zeer toegewijde, supporters.9 Vaak zijn sponsors dusdanig gebonden aan
de club dat de tegenprestatie niet in alle gevallen duidelijk is. In het algemeen
geldt dat clubs in grote markten meer inkomsten genereren dan clubs in kleine
markten. Toch gaat deze regel niet in alle gevallen op. Er zijn clubs in kleine mark-
ten die zich kunnen verheugen op een relatief stabiele en kapitaalkrachtige fanba-
sis. Deze stevige eigen afzetmarkt zorgt voor een constante en lucratieve inkom-
stenstroom. 

De stad die een club aan zich gebonden weet is verzekerd van publieke aan-
dacht. 

‘Major League teams have become a critical talisman of the status of cities and metropolitan

areas because of the visibility of professional sports. Art museums, symphony orchestras, theat-

res, and zoos are all marks of major cities, as are libraries and universities, leading law firms and

banks, and great commercial and industrial corporations, but league teams are seen by many as

more easily and widely recognized symbols of a place’s importance.’10

De sportorganisatie bestaat uit een samenspel van clubs, als een netwerk van loka-
le markten die gezamenlijk een grotere (inter)nationale markt bedienen. De clubs
zijn immers ondergebracht in nationale sportorganisaties die op zichzelf weer
ondergebracht zijn in een internationale federatie, zoals de internationale federa-
ties per tak van sport en het Olympisch Comité. Zowel de supplymarkt als de
exploitatiemarkt, kan de gehele (inter)nationale markt beslaan.11 Het aantrekken
van talentvolle spelers strekt zich tegenwoordig tot ver over de landsgrenzen uit.
Bij het afbakenen van de exploitatiemarkt kan een onderscheid gemaakt worden
tussen het direct en het indirect schouwen van de wedstrijd of competitie. Met
direct wordt dan het daadwerkelijk bijwonen van een wedstrijd of competitie als
toeschouwer bedoeld (lokaal) en met indirect wordt dan bedoeld het via een medi-
um (televisie, radio, internet e.d.) beleven van de sportactiviteit ((inter)nationaal).
Op lokaal niveau concurreren clubs in dezelfde tak van sport, nauwelijks met
elkaar, tenzij meerdere clubs in dezelfde plaats gevestigd zijn en zij dezelfde
groep lokale supporters aan zich willen binden. Clubs gaan echter, in de regel, pas
met elkaar concurreren als zij niet alleen de lokale markt bedienen maar ook de
nationale- en internationale markt. 

9 H.T. van Staveren, ‘Sportwetgeving op national niveau gewenst? Notitie naar aanleiding van de motie
Rijpstra/Middel, Vrije Universiteit Amsterdam, 5 september 2003, p. 12. 

10 M.N. Danielson, Home Team: professional Sports and the American Metropolis, Princeton, New Jersey:
Princeton University Press 1997, p. 102. 

11 Met het begrip markt wordt gedoeld op het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot een goed of dienst. 
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15.4 Doorwerking van het product en de markt in de sportstructuur 

Er is normaal gesproken altijd één internationale federatie en elk land kent één
nationale sportorganisatie in een gevestigde tak van sport (zie hoofdstuk 2). In de
Verenigde Staten opereren de leagues als ‘monopoly’.12 De clubs bezitten zowel
in Europa als in de Verenigde Staten in de regel binnen de ‘eigen’ lokale markt een
lokaal ‘monopolie’ (zie par. 2.2). De oorsprong van de sportorganisatiestructuur is
gegroeid uit de sport zelf (zie par. 2.1). Overkoepelende bonden in de sport zijn
uit de wens van de deelnemers aan het wedstrijdspel ontstaan om op bovenlokaal
niveau wedstrijden te organiseren, zo blijkt uit hoofdstuk 2. Dergelijke competi-
ties zijn economisch exploitabel geworden (zie 6.3). De drang om de allerbeste
van het land en de wereld aan te wijzen in samenhang met de onderliggende riva-
liteitsgedachte zoals gebaseerd op het onderscheid naar nationaliteit leidt tot één
dominante internationale federatie en dominante nationale bonden (zie 2.2). De
verdeling van geografische markten is dus geen doelstelling op zich, maar de
onvermijdelijke consequentie van het op regionaliteit gebaseerde rivaliteitsbegin-
sel als gekozen fundament van de sportorganisatiestructuur. Al eerder in dit werk
in het eerste deel (zie 2.4.2) werd uiteengezet dat aan de invulling van het rivali-
teitbeginsel een keuze ten grondslag ligt en de rivaliteitsgedachte ook op andere
wijze vorm gegeven kan worden, bijvoorbeeld op onderscheid naar merk/sponsor.
Momenteel is de structuur nog steeds geënt op de onderliggende nationale rivali-
teit waarbij de nationale bonden partij zijn in het internationale wedstrijdspel. De
nationale georganiseerde competities zorgen voor nationale grenzen en nationale
productmarkten als het gaat om de totstandkoming van nationale competities,
waardoor in dat opzicht geen sprake is van een Europese markt. 

15.5 Samenvatting 

Het sportproduct kan uitsluitend tot stand komen door samenwerking tussen de
sportorganisatie, clubs (evt. de scholen) of individuen. De bijzondere aard van de
sport geeft een aanwijzing van de noodzaak dat partijen hun gedrag op de markt
wel moeten coördineren. De sport is bovendien georganiseerd binnen bepaalde
geografische ruimten zie hoofdstuk 2. De sportorganisatie heeft een monopolis-
tisch karakter, vanwege de bijzonderheid van het product en de organisatie binnen
geografische ruimten. Hierin ligt de oorsprong van conflicten. (zie volgend hoofd-
stuk).

12 James Quirk, Hard Ball : The abuse of power in pro team sport, Princeton, New Jersey: Princeton University
Press 1999, p. 171 e.v.
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16 Conflicten wegens het monopolistisch
karakter van de sportorganisatie

‘I don’t think we should have owners compete against one another. That’s not in the

best common interest of our league.’

Arthur Blank1

16.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op conflicten binnen de sportorganisatie en tussen de sport-
organisatie en derden. Daarbij wordt stil gestaan bij de complicerende factor dat
voor de individuele deelnemers aan het samenwerkingsverband en voor derden in
sommige gevallen geen marktalternatief voor handen is omdat er geen andere
bond in dezelfde tak van sport bestaat. 

16.2 Oorsprong van conflicten: beperking van de economische vrij-
heid van de deelnemers aan het verband

Er bestaat een spanningsveld tussen de economische keus die de individuele deel-
nemer maakt en de economische keus van een willekeurig samenwerkingsverband
als geheel. De bereidheid tot ondergeschiktheid van het individu aan het sportsa-
menwerkingsverband staat op gespannen voet met de onder invloed van de publie-
ke belangstelling verschoven nadruk op de exploitatie van de sportprestatie. Bij de
sporters en clubs en de bond ontstaat dan een afhankelijkheid van de inkomsten
die met de prestaties samenhangen. De relatie tussen speler en club of individu en
de bond is daarmee niet langer vergelijkbaar met de recreant die lid is van een
plaatselijke vereniging. Een topsporter die niet geselecteerd is voor deelname aan
een internationaal toernooi zal, bijvoorbeeld langs juridische weg, proberen deel-
name aan dit lucratieve evenement af te dwingen. Ook bestaat een spanning tus-
sen de keus van de club en de keus van de bond. Een club die denkt door indivi-
duele verkoop van televisierechten meer te verdienen dan via collectieve verkoop,
zal de collectieve verkoopregeling van de bond ter discussie stellen 

Gelijk participanten binnen een onderneming, wordt in dit werk verondersteld
dat de sporters en clubs binnen de sportorganisatiestructuur de continuïteit van het
samenwerkingsverband nastreven. Verondersteld wordt ook dat de meeste clubs
en sporters, geen bezwaren zullen hebben tegen maatregelen die gericht zijn op de
continuering van het samenwerkingsverband. Aan deze doelstelling leveren alle

1 Onder andere eigenaar van de Atlanta Falcons in de NFL.



deelnemers een bijdrage. Het is wel de vraag tot op welke hoogte zij bereid zijn
hiervoor offers te brengen. Tegelijkertijd zal immers iedere sporter of club streven
naar een zo groot mogelijk deel van de inkomsten.2 Aan dit individuele streven
worden twee grenzen gesteld, namelijk door de andere deelnemers aan het samen-
werkingsverband, die een zelfde doel nastreven, en de beperking van de vraag naar
sport als entertainment uit de markt. De sportorganisatie is daarom continu bezig
met het oplossen van conflicten tussen de deelnemers aan het samenwerkingsver-
band onderling. Dit betreft zowel conflicten tussen de verschillende clubs in de
competitie als verticaal tussen bijvoorbeeld bond en club of sporter. Het conflict-
potentieel is dus breed3 en varieert binnen de sportorganisatie van de uitsluiting
van een speler voor vermeend dopinggebruik, tot de aanspraak van een sporter of
club op een (groter) deel van de inkomsten. 

Het samenwerkingsverband schept bovendien regels, die niet alleen de deel-
nemers aangaan. Er bestaan sponsorregels, merchandisingregels, regels die de
verkoop van tickets regelen, etc.4 Derden kunnen exclusieve sponsor- televisie-
merchandisingrechten verwerven, waardoor andere partijen verstoken zijn van
deze mogelijkheid, etc. Er bestaan dus ook conflicten tussen de deelnemers en der-
den, zoals financiers/sponsors maar ook tussen de sportorganisatie en de overheid,
als het bijvoorbeeld gaat om pogingen subsidiegelden te behouden. 

16.3 Conflictbeslechting door de nationale rechter

Ervan uitgaande dat de nationale bond in alle redelijkheid opereert en in overeen-
stemming handelt met de eigen regels, zal de nationale rechter niet snel in het
sportsamenwerkingsverband interveniëren. Als algemene regel in de Verenigde
Staten geldt ten aanzien van vrijwillige samenwerkingsverbanden, zoals de sport-
organisatie, dat de Amerikaanse Courts alleen bij een geschil betreffende sportre-
gelingen in actie komen als aan een van de volgende condities is voldaan:

‘– the rules violate public policy because they are fraudulent or unreasonable;

– the rules exceed the scope of the association’s authority;

– the organization violates its own rules;

– the rules are applied unreasonably or arbitrarily;

– the rules violate an individual’s constitutional rights.’5

De Nederlandse rechter toetst gelijkaardig. Immers frauduleuze regelingen zal de
rechter van tafel vegen evenals regelingen die buiten de bevoegdheidssfeer van de
sportorganisatie vallen. Regelingen van de sportorganisatie mogen niet indruisen

2 Vgl. H.C. Wytzes, Ondernemingsfinanciering, H.E. Leiden-Antwerpen: Stenfert Kroese BV 1985, p. 3-5. 
3 Zie bijvoorbeeld Richard Verow, Clive Lawrence en Peter McCormich over de Engelse situatie in, Sport,

Business, and the Law, Bristol: Jordan Publishing Limited,1999, p. 26-37.
4 GvEA 7 juli 1994, T-43/92, Dunlop Slazenger t. Europese Commissie, Jur. 1994 p. 441.
5 R. C. Berry & G. M. Wong, Law and business of the sportsindustries, volume II, second edition, Westport,

Connecticut: Praeger 1993, p. 36-37. 
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tegen de constitutionele rechten van het individu en voor het overige zal de rech-
ter toetsen of de bond in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de door
hem gekozen regel of uitvoering van de regel heeft kunnen komen (marginale
toetsing). Er is dus op nationaal niveau slechts sprake van een relatieve immuni-
teit voor sportregels met inachtneming van bijvoorbeeld grondrechten (non-dis-
criminatie) en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid waaronder het
evenredigheidsbeginsel. Zo zal de onderliggende rivaliteit, in onze hedendaagse
maatschappij, niet gefundeerd mogen worden op het verschil in ras of religie.
Overigens kennen zichzelf respecterende sportbonden dergelijke verboden.
Daarnaast zijn regelingen die de overgang van een speler naar een andere club vol-
ledig belemmeren onevenredig zwaar, ten einde de gelijkheid van kansen te waar-
borgen. 

Het centrale punt voor de nationale rechter is de redelijkheid of ‘fairness’ van
de handelingswijze van de bond. De handhaving van een spelregel door een
scheidsrechter of jury, dringt normaal gesproken niet het juridisch domein binnen.
Een spelregel vormt immers de kern van de identiteit van sport, zie par. 2.4.1. In
juridische zin heeft men dan te maken met de veronderstelling dat het spel, net als
bijvoorbeeld religie, niet tot de rechtssfeer behoort.6 De rechter is dus gewoon zich
uitermate terughoudend op te stellen. Een besluit van de scheidsrechter is in
beginsel immuun voor juridische interventie. Zo overwoog de rechtbank in een
zaak waarbij het ging om een geschil over de startprocedure bij een motor-
crosswedstrijd dat de vraag of wel of niet sprake was van een valse start, een visu-
ele waarneming betrof van de referee. De rechter bekeek vervolgens het reglement
van de sportorganisatie en stelde dat volgens het motorsportreglement tegen een
visuele waarneming geen protest mogelijk is. De rechtbank achtte de beslissing
van de referee daarom onaantastbaar.7

In het mededingingsrecht gaat het echter niet om de vraag of de bond in redelijk-
heid tot zijn besluit had kunnen komen maar zijn alle pijlen gericht op de eventu-
ele verstoring van de mededinging op de markt. Van belang is tot op welke hoog-
te de sportregel aanspraak mag maken op een ‘eigen ruimte’ en of het mededin-
gingsrechtelijk systeem geënt op het waarborgen van ‘workable competition’ of
‘consumer welfare’, conflicten dient te reguleren, en als dit systeem wordt toege-
past welke uitwerking dit heeft op de sport en haar organisatie. Dit geldt overigens
ook voor beperkingen van economische vrijheden van derden. 

6 H.T. Van Staveren, Op de Grens van sportregel en rechtsregel, oratie, Deventer: Kluwer 1992, p. 12.
7 Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem, LJN AT2677, Datum uitspraak: 29 maart 2005.
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16.4 Problemen met/in de sportstructuur

Er is een privaatrechtelijke samenwerkingsgemeenschap in het leven geroepen om
gemeenschappelijke doelen, zoals de borging van de basisbeginselen van sport, te
kunnen bereiken. Bij afwezigheid van de (inter)nationale sportfederatie of sport-
bond behouden de subjecten eigen handelingsvrijheid. Wel wordt verondersteld
dat bij afwezigheid van het samenwerkingsverband de deelnemers niet in staat zijn
doelen die het samenwerkingsverband nastreeft zelfstandig te bereiken. Het gaat
om de herkenning en erkenning van gezamenlijke belangen die worden samenge-
smeed in een ‘belangengemeenschap’ die door het uitdragen van die belangen kan
bogen op brede steun vanuit die samenwerkingsgemeenschap. Alleen door de
grootst mogelijke deler tot een gezamenlijkheid te verheffen zullen de leden
bereid zijn de eigen autonomie op te offeren voor het grote geheel, teneinde ove-
rigens puur uit eigen belang de eigen continuïteit op lange termijn te waarborgen.
De sportorganisatie legt voornamelijk verplichtingen op aan haar leden en beperkt
zo de individuele vrijheid van haar leden. De leden dragen vrijwillig een deel van
hun macht over krachtens een ‘contract’. In de sport vindt dit contract uiting in de
statuten (constitution) en reglementen (by-laws). Dit ‘contract’ is bindend ten aan-
zien van de contractspartijen. Het contract creëert een verticale bevoegdheids-
structuur. Er vindt een samensmelting van bevoegdheidstoedeling plaats in de top
van de structuur. Voorts vindt een verdeling plaats tussen bevoegdheden op het
hoge en de lagere niveaus.

De problemen binnen de structuur ontstaan meestal omdat de topsporters of top-
clubs vinden dat de belangen door de bond of federatie niet goed worden behar-
tigd. Deze problemen doen zich bijvoorbeeld voor in fase 3 (zie 6.4) omdat de
bond niet slechts de doelstellingen van de topclubs moet verwezenlijken maar
evenzogoed de doelstellingen van de andere leden zo adequaat mogelijk moet
inwilligen om het samenwerkingsverband op lange termijn te waarborgen. Er
moet constant gezocht worden naar compromissen waarbij de te nemen maatre-
gelen zo goed en zo efficiënt mogelijk worden afgestemd op de groep als geheel
zodat de afgedwongen concessies voor de groep als geheel aanvaardbaar zijn. 

Het economisch probleem bestaat daarin dat de (inter)nationale sportorganisatie
een groot deel van de markt vertegenwoordigt, in veel gevallen zelfs de gehele
(inter)nationale markt.8 Macht van een organisatie remt de drang tot vernieuwing
normaal gesproken af en kan leiden tot verstarring. De sportorganisatie neemt bin-
nen deze economische theorie een aparte plaats in, omdat de organisatie tegelij-
kertijd de taak heeft om de onderliggende rivaliteit tussen de deelnemers te regu-
leren en te stimuleren.9 Tussen de deelnemers aan het wedstrijdspel zijn weliswaar

8 Over de Amerikaanse situatie S.F. Ross, ‘Monopoly Sports Leagues’, Minnesota Law Review 1989, vol. 73,
afl. 3, p. 643-762.

9 Hardy in S.W. Pope, The New American Sport History: Recent Appoaches and Perspectives, Illinois: University
of Illinois Press 1997, p. 449. 
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sterke concurrentieprikkels aanwezig, de positionering en macht van de bond kun-
nen ook een negatieve uitwerking hebben op zowel het innovatief vermogen als op
het concurrentievermogen van het samenwerkingsverband als geheel. Het samen-
werkingsverband kan, indien dit collectief op de markt opereert, de prijs negatief
beïnvloeden of kan invloed uitoefenen op de output, onafhankelijk van de vraag.
Er bestaat hierdoor in de sport – vanwege het (collectieve) dominante karakter (zie
par. 17.4) van de sportorganisatie – de dreiging van inefficiënte allocatie van mid-
delen. Hiermee wordt bedoeld dat de wijze van de aanwending van productiefac-
toren op een niet-efficiënte wijze gebeurt. Vanwege het (collectieve) dominante
karakter van de sportorganisatie bestaat het risico dat niet of nauwelijks acht wordt
geslagen op de wensen van de consument.10

Toetredingsbelemmeringen en horizontale marktverdelingsafspraken maken
van het sportsamenwerkingsverband een machtige entiteit.11 In het algemeen geldt
in de sport dat voor de individuele deelnemers aan het samenwerkingsverband
maar ook derden, bijvoorbeeld als het gaat om uitzendgemachtigden, geen alter-
natieven voorhanden zijn. Er bestaat immers, in de regel, geen ander samenwer-
kingsverband dat een even kwalitatief gelijkwaardig en hoogwaardig product tot
stand brengt. Waren Bosman of Deliège, die uitgesloten werden van deelname aan
de competitie in hun takken van sport, ooit naar de Europese rechter gestapt indien
zij konden uitwijken naar een andere bond binnen dezelfde tak van sport met een
competitie van gelijkwaardig niveau?12 Waren er problemen op de markt voor uit-
zendrechten geweest als uitzendgemachtigden de rechten konden verwerven van
een andere bond binnen dezelfde tak van sport, met een competitie van gelijk-
waardig niveau?

De deelnemers aan het verband zijn vanwege de samenwerkingsvorm, of het
nu gaat om de individuen en clubs die als afzonderlijke ondernemingen handelen
of om de sportorganisatie als monopolie of gezamenlijke entiteit, bij machte om
bijvoorbeeld voor de collectieve verkoop van televisierechten hoge prijzen te reke-
nen; of onredelijke leveringsvoorwaarden te hanteren; of bepaalde afnemers uit te
sluiten van levering, etc. Regelgeving van de bond voorkomt verder dat vrije toe-
treding bestaat (entry barriers). Er gelden immers straffe selectiecriteria, etc. De
reglementen bepalen daarnaast onder welke voorwaarden bepaalde diensten wor-
den verricht. Spelersmakelaars moeten bijvoorbeeld in de voetbalsport over een
licentie van de bond beschikken, etc.13 De sportorganisatie kent dus tal van op het
oog ‘mededingingsbeperkende’ regels, die de economische vrijheid van de deel-
nemers aan het verband beknotten of de economische vrijheid van derden (spon-
sors, uitzendgemachtigden, spelersmakelaars, e.d.). 

10 Dit in tegenstelling tot een situatie van volkomen concurrentie waarbij de productie en de prijzen goed zijn
afgestemd op de wensen van de consument.

11 Zie bijvoorbeeld: Stephen F. Ross, Competition law as a constraint on monopolistic exploitation by sports
leagues and clubs, Oxford review of economic policy, Vol 19, no. 4, 2003, p. 569.

12 arresten HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, HvJ EG 11 april 2000, zaak
C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549.

13 HvJ EG C-171/05 hogere voorziening afgewezen, GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen
Europese Commissie, Jur. 2005 p. II-00209.
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16.5 Het mededingingsrechtelijk afdwingen van een betere belan-
genbehartiging van de topclubs en topsporters

Weatherill is van mening dat sportfederaties de plicht bezitten om te handelen ‘on
the basis of a democratic and transparant method of operation’.14 Binnen een ver-
enigingsstructuur is het vanwege het dwingend karakter van de regelgeving nood-
zakelijk dat de organisatie zo transparant mogelijk handelt. Binnen de sportorga-
nisatie zijn het over het algemeen de nationale bonden die een stem hebben in het
beleid van de internationale federatie. De nationale bonden vertegenwoordigen
niet alleen de topclubs of topsporters maar ook de veel grotere groep breedte-
sporters.15 De stem van de topclub of de topsporter verdwijnt al snel in de massa.
Volgens Weatherill valt de afwezigheid van de noodzakelijke participatie van de
topclubs (hij heeft het specifiek over de voetbalsport) in de besluitvorming binnen
de werkingssfeer van het EG recht, ‘for it is not necessary for federations to main-
tain such an exclusion of input from directly affected interests’. Hij gaat daarin nog
verder. Hij stelt dat de bond als ‘rulemaker’ met een dominante positie in strijd
handelt met art. 82 EG-Verdrag omdat de topclubs geen stem in het geheel heb-
ben. De topclubs hebben zich echter vrijwillig onderworpen aan de bond, omdat
de bond doelen kan realiseren die de clubs zelfstandig niet kunnen realiseren.
Wanneer de bond de belangen onvoldoende behartigt, staat het de clubs vanuit een
mededingingsrechtelijke optiek vrij om uit het verband te treden en een nieuw
samenwerkingsverband op te richten. Het gaat in het mededingingsrecht dus niet
om de macht van de bond of om de vraag of de bond voldoende democratisch is
georganiseerd, maar of de uitoefening van deze macht misbruik oplevert in de zin
van art. 82 EG-Verdrag. 

Om zijn redenering nog extra te onderbouwen verwijst Weatherill onder meer
naar het Helsinki-report waarin staat dat de vrij verkeerbepalingen niet in strijd
zijn met de regelgevende bevoegdheid van de bond als het gaat om objectief
gerechtvaardigde, non-discriminatoire, noodzakelijke en proportionele gedragin-
gen.16 Hij is van mening dat de piramidale structuur niet past binnen dit kader. Ik
deel deze mening niet. Ten eerste gaat het aangehaalde stuk over de regels of
gedragingen (‘measures’) van de sportbond en niet over de sportstructuur. Ten
tweede heeft de Europese Commissie meerdere keren gezegd dat het niet aan de
Europese Commissie is om in te grijpen in de sportstructuur. In het Witboek Sport
benoemt de Europese Commissie het specifieke karakter van de sportstructuur, 

‘... met name de autonomie en verscheidenheid van sportorganisaties, de piramidestructuur van

competities van het amateurniveau tot de hoogste klasse en de georganiseerde solidariteit tussen

de verschillende niveaus en instanties, de organisatie van sport op nationale basis en het princi-

pe van een enkele federatie per sport.’17

14 Stephen Weatherill, Is the pyramid compatible with EC law? The International sports law journal, p. 3-11. Zie
witboek ‘Governance’, COM (2001) 428.

15 Zie de beschrijving van fase 3 in par. 5.2.3. 
16 Verslag van Helsinki over sport- Brussel, 10.12.1999 COM (1999) 644 definitief.
17 Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def, p. 13-14. 
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De Europese Commissie heeft zich altijd bewust terughoudend opgesteld als het
gaat om vragen rond de piramidale organisatiestructuur. In een schriftelijk vraag
van Pietro-Paolo Mennea van 17 juli 2002, waarin hij zich opwindt over de
‘incompetentie en gebrek aan professionalisme’ van sommige voetbalscheids-
rechters gedurende de Wereld-Kampioenschappen voetbal stelt hij ook de huidige
hiërarchische structuur in de sport ter discussie. Hij vraagt de Europese
Commissie of de structuur nog steeds juridisch toelaatbaar is en of de Europese
Unie hierin verandering kan brengen. Aan deze vragen voegt hij nog de vragen toe
of een andere Europese/internationale voetbalbond moet worden opgericht en of
de Unie de Lidstaten niet kan aansporen dat nationale bonden de overkoepelende
voetbalbond FIFA verlaten en een nieuwe organisatie oprichten. De Europese
Commissie antwoordt dat de Europese Commissie geen bevoegdheden heeft als
het gaat om te interveniëren in de autonomie van de sport en de organisatie van
grote competities.18 Hierin begrepen zijn eventuele vergissingen van scheidsrech-
ters. Het is niet de taak van de Europese Commissie om de creatie van een nieu-
we internationale sportorganisatie aan te moedigen, of te vragen aan Lidstaten om
een specifieke positie in te nemen tegenover FIFA. Ten slotte merkt de Europese
Commissie op dat zij de piramidale sportorganisatiestructuur wel heeft benoemd
als karakteristiek voor het Europese model sport, maar dat de Europese
Commissie niet verantwoordelijk is voor de bescherming of de vernietiging van
dit model.19 In een schriftelijke reactie op een andere vraag betreffende het orga-
niseren van sportevenementen door concurrerende sportbonden gaat de Europese
Commissie ervan uit dat op dit moment één nationale bond en één internationale
federatie per tak van sport de meeste efficiënte manier is om een sport te organi-
seren.20 Dit sluit volgens de Europese Commissie niet uit dat meer dan één fede-
ratie of bond, daar waar uitvoerbaar, een bepaalde sport kan organiseren met als
doel de kwaliteit van de sport te verbeteren, wat ten goede komt aan clubs, spelers
en toeschouwers. 

Ten derde verwijst Weatherill naar de Europese Grondwet, art. III-282(1)(g),
waaruit hij opmaakt dat het maken van regels zonder de direct betrokken clubs er
in te betrekken onverenigbaar is met het EG recht. Dit art. stelt ‘de Europese
dimensie van sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid in competities en de samen-
werking tussen sportorganisaties te bevorderen, en door fysieke en morele integri-
teit van sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen.’ Buiten het feit dat het
onverstandig is ter onderbouwing van mogelijke onverenigbaarheid, te verwijzen
naar een Grondwet die niet op de instemming van alle Lidstaten kan rekenen, zie
ik niet in dat de Europese Grondwet met de samenwerking tussen sportorganisa-
ties ‘coöperation between bodies responsible for sports’ ook bedoelt te zeggen dat
de topclubs meer betrokken moeten worden in de besluitvorming. 

Er is dus weliswaar een probleem, getuige de conflicten en mededingingsac-
ties, maar het door Weatherill genoemde juridisch instrumentarium is niet bedoeld

18 Zo ook, Schriftelijke vraag 17 september1998; Publicatieblad C 135, 14 mei 1999, p. 116.
19 Schriftelijke vraag van 20 juni 2002; Publicatieblad C 301 E, 5 december 2002, p. 243.
20 Schriftelijke vraag 6 april 1998; Publicatieblad C 402, 22 december 1998, p. 65.
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om de piramidale structuur dwingend te ‘democratiseren’. Dit laat onverlet dat
een beroep op art. 82 EG-Verdrag inzake bepaalde gedraging van de bond als nut-
tig bij-effect kan hebben dat de bond meer oog krijgt voor de belangen van de top-
clubs.

16.6 Onvoldoende belangenbehartiging topclubs leidt tot crisis in
bestaande structuur 

De Europese Commissie schrijft in 1999: ‘een aantal organisatoren en grote clubs
overweegt zich los te maken van de bestaande sportbonden om uitsluitend voor
eigen profijt maximaal munt te kunnen slaan uit de economische mogelijkheden van
sport. Deze tendens kan zowel de financiële solidariteit tussen amateur- en beroeps-
sport als het systeem van promoveren en degraderen – dat eigen is aan de meeste
bonden – in het gedrang brengen’. Dit naar aanleiding van de dreiging in 1998 van
Europese topvoetbalclubs zich af te scheiden. Het initiatief hiervoor kwam van de
Milaan gevestigde mediaonderneming, Media Partners. De poging om een
Europese Super League in het leven te roepen leidde tot een klacht tegen de over-
koepelende voetbalbond UEFA, omdat verondersteld werd dat de UEFA zijn
monopoliepositie misbruikte en bewust de komst van deze nieuwe league frus-
treerde. UEFA maakte duidelijk in een persbericht met de titel: 

‘European Club football –National Associations, their leagues and clubs want UEFA to remain

in charge’

dat UEFA zich uitspreekt tegen 

‘any concept susceptible of having a negative influence on the existing domestic and European

competitions and of endangering the future of national teams.’21

In een latere verklaring verwerpt UEFA de mogelijke introductie van het
Euroleague concept.22 UEFA brengt hierin naar voren dat tien principes bestaan
voor Europees clubvoetbal en begint met het principe dat: 

‘Domestic club football is the lifeblood of the professional game and must be protected.’23

Uiteindelijk bleef het bij een dreiging van de topclubs en paste UEFA de
Championsleaguecompetitie aan. Het aantal deelnemende clubs aan de
Championsleague werd uitgebreid van 24 tot 36 clubs.24

21 Persbericht, UEFA; European Club football – National Associations, their leagues and clubs ant UEFA to
remain in charge, 30 July 1998.

22 UEFA Statement on club football, 15 december 2000.
23 UEFA Statement on club football, 15 december 2000.
24 A. Caiger and S. Gardiner (eds), Professional Sport in the EU: Regulation and Re-Regulation (TMC Asser

Press 2000, p. 3.
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In andere sporten werden wel nieuwe leagues gecreëerd. Er bestaat inmiddels een
Rugby Superleague en in het basketbal ontstond een Euroleague als alternatief
voor de onder de overkoepelende bond FIBA georganiseerde Superleague. 

Op het moment dat bevoegdheden om besluiten te nemen niet naar behoren wor-
den uitgeoefend en besluiten op onvoldoende draagvlak kunnen rekenen hebben
de leden van het verband altijd de keus een ander samenwerkingsverband met een
ander contract op te stellen. De dreiging van afsplitsing leidt meestal wel tot meer
aandacht voor de topclubs of topsporters. Vaak ondersteund door een beroep op of
dreiging met art. 82 EG-Verdrag aangaande bepaalde vermeende uitsluitende
gedragingen door de bond. 

Wanneer een topcompetitie (zie fase 4, Par. 6.5) zich daadwerkelijk afscheidt van
de nationale competitie, doet dit vanzelf afbreuk aan macht van de nationale bon-
den, omdat de interesse verflauwt voor de nationale competitie. Aan deze natio-
nale competitie nemen immers niet langer de beste teams uit het land deel. Deze
teams zijn namelijk overgegaan naar de nieuwe Europese competitie. In Europa
wordt dan de meest kwalitatief hoogwaardige competitie deze min of meer ‘geslo-
ten competitie’ waar de topclubs uit verschillende landen aan deelnemen. Deze
nieuwe Europese competitie zal er voor zorgen dat de Europese competitie tussen
landenteams waar de nationale bonden partij zijn in het internationale wedstrijd-
spel verder verzwakt en aan publieke aandacht zal inboeten. Deze ontwikkeling
wordt nog versterkt als de afgescheiden bond bestaat uit teams die niet langer spe-
lers afstaan aan de nationale bond voor deelname aan het internationale wed-
strijdspel. Deze situatie is niet wenselijk zolang de nationale bonden partij zijn in
het internationale wedstrijdspel. Het doorstoten in de ontwikkeling van sport naar
fase 4, stuit op het nationale rivaliteitkarakter als wezenlijk element in de sport-
beleving. 

Zolang de basisbeginselen overeind blijven is nog steeds sprake van sport. Het
is wel zo dat bij een andere meer marktgeoriënteerde structuur de sport steeds
meer trekken vertoont van ‘show’ en afdrijft van de oorspronkelijke beleving en
van de positief maatschappelijk functies die aan de sport zijn toegedicht (zie
hoofdstuk 3). Als sport te veel karakteristieken gaat vertonen van show en zelfs
gaat tornen aan de basisbeginselen van sport dan krijgt de sport kenmerken van de
Amerikaanse situatie eind 19e eeuw waar rondtrekkende teams hun kunsten ver-
toonden aan het publiek, tot de aandacht verflauwde. De aandacht verflauwde
omdat een show aantrekkelijk is zolang het ‘nieuw en verrassend’ is. Het onder-
scheid tussen sport en show is immers niet het spel, maar het feit dat het in de
georganiseerde wedstrijdsport gaat om een wedstrijdspel dat keer op keer gespeeld
kan worden binnen een bepaalde tijdsruimte en keer op keer spannend en verras-
send blijft. Op dit moment is het bovendien nog zo dat voetballclubs als Bayern
München (Duitsland), Real Madrid (Spanje), Manchester United (Engeland), e.a.
gevestigd in grote en belangrijke nationale markten, vanwege het belang van de
eigen nationale competitie, niet snel afscheid zullen nemen van de nationale com-
petitie. 
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16.7 Meer oog voor de belangen van topclubs 

Terwijl de nationale rechter niet snel in het sportorganisatieverband zal interve-
niëren en de redelijkheid van de handelwijze van de bond centraal staat bij con-
flicten rond bepaalde sportregels, legt het mededingingsrecht de focus op de even-
tuele verstoring van de mededinging op de markt. Conflicten ontstaan meestal
door tegenstrijdige belangen en het onvermogen van de bond om hierin evenwicht
te brengen. De strijd om de macht is niet een specifiek probleem dat zich in de
sportorganisatie voordoet, noch is het een specifiek Nederlands of Europees pro-
bleem. Net als in andere organisaties doen zich binnen de sportorganisatie vragen
voor naar de macht binnen de organisatie. De vraag naar de macht in de sportor-
ganisatie speelt zich allang niet meer binnen de organisatie zelf af maar is inmid-
dels al verheven tot discussie in de politieke arena, het Europees Parlement. De
oplossing kan liggen in een politiek-maatschappelijk compromis aangaande de
machtsverhoudingen in de sportstructuur, bijvoorbeeld door het stimuleren van
dialoog in brede zin. Dit compromis ligt niet uitsluitend bij de topclubs als belang-
hebbenden maar bij een evenwicht tussen de bondsbestuurders, de clubs en de
sporters. Het feit dat de topclubs cruciaal zijn voor de exploitatie, betekent nog
niet dat zij de scepter zwaaien over de sportorganisatie. Alle belangen moeten
worden afgewogen, met oog voor motieven en argumenten. Overwogen kan wor-
den om een deel van het bestuur te laten voordragen door de grote clubs en, of in
geval van belangrijke besluiten met betrekking tot de exploitatie, de topclubs een
stem te geven. Een goede belangenafweging in combinatie met goed sportbestuur,
transparantie, democratie, e.d. zal overigens ook leiden tot een meer professione-
le sportorganisatie.25 Uiteindelijk leidt een goede belangenafweging tot een beter
presterende sportorganisatie en minder conflicten waarover de rechter zich moet
uitspreken. Tot die tijd zal onvoldoende belangenvertegenwoordiging leiden tot
juridische geschillen en is de dreiging van afsplitsing (zie hiervoor fase 4, hoofd-
stuk 6.5) reëel. 

16.8 Samenvatting

Bij een normale werking van de markt wordt de dreiging van inefficiënte alloca-
tie afgestraft en het innovatief vermogen geprikkeld door een nieuwkomer op de
markt. Wanneer een onderneming namelijk niet efficiënt functioneert, zal een
nieuwkomer proberen de markt te veroveren. Deze situatie kan zich voordoen op
het moment dat de onderneming de prijzen verhoogt, de output vermindert, of de
salarissen kunstmatig laag houdt. Hierdoor ontstaan op de markt kansen voor een
nieuwe concurrent. 

In de sport zijn echter de toetredingsbelemmeringen hoog. De rivaliserende
bond (zogeheten ‘breakaway league’) moet in een korte tijd over voldoende teams

25 De Commissie biedt hierbij een helpende hand. Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def, p. 13.
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gevestigd in steden met een voldoende toeschouwersaantal en over goede sporters
beschikken. Indien, zoals in de Verenigde Staten, de bestaande bond veelal teams
omvat gevestigd in grote steden is een nieuwkomer vooral aangewezen op die ste-
den zonder professioneel team. In de individuele sport moet een nieuwe bond vol-
doende topsporters aan zich weten te binden voor een interessante competitie. Om
te overleven moet de bond voldoende inkomen genereren en dus over media- en
sponsoringcontracten beschikken. Dergelijke contracten verwerft de bond alleen
als hij over goede teams/sporters beschikt. De bond kan niet over topclubs en top-
spelers beschikken als onvoldoende financiële middelen ter beschikking staan. Dit
maakt het voor een nieuwkomer moeilijk zo niet bijna onmogelijk om te concur-
reren met de bestaande sportorganisatie. Deze cirkel zal niet snel door de markt
zelf doorbroken worden. De nationale sportbonden zijn waarschijnlijk de laatste
nationale monopolies. Er heeft bijvoorbeeld wel al privatisering plaatsgevonden
van belangrijke netwerksectoren (zoals de energiesector).

Netwerksectoren worden gekenmerkt door het gebruik van een netwerkin-
frastructuur met extreem hoge vaste kosten en relatief lage variabele kosten. Voor
nieuwkomers op de markt is het gelet op de hoge kosten ondoenlijk om een con-
currerend netwerk aan te leggen en maar dus toegang zien te krijgen op het
bestaande netwerk. Anders dan de van oorsprong wettelijke monopolies in de net-
werksectoren, vindt het monopolie in de sportsector legitimatie in de onderlig-
gende nationale rivaliteitsgedachte en de selectie naar prestaties en is verzonken
in een systeem met een privaatrechtelijk karakter.
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17 Opsplitsen van bonden

‘Whoever said, ‘It’s not whether you win or lose that counts,’ probably lost.’

Tennisster Martina Navrátilová

17.1 Inleiding 

De sportstructuur vertoont kenmerken van een monopolie vanwege de monopo-
listische organisatiestructuur (voor de structuur zie hoofdstuk 2). In dit hoofdstuk
staat de (on)wenselijkheid van het opdelen van een bond in meerdere met elkaar
concurrerende bonden centraal. 

17.2 Meerdere concurrerende bonden 

De mededingingswetten zijn niet geschikt om de (inter)nationale bonden op te
splitsen in meerdere met elkaar concurrerende bonden. Artikel 82 EG-Verdrag
verbiedt immers niet het bezit van een monopoliepositie, alleen het misbruik.
Alleen overheidsingrijpen kan deze situatie afdwingen. Inmiddels is door de
Europese overheid een begin gemaakt met de liberalisering van andere monopo-
lies, zoals de netwerksectoren (bijvoorbeeld de energiesector). Onder een compe-
titieve markt, ook in de netwerksectoren, komen de winstmarges onder druk
omdat nieuwe aanbieders ontstaan, en ontstaat een impuls om kostenbesparingen
door te geven aan de consument. De consument bepaalt welke leverancier het
beste aansluit bij zijn wensen. De overheid maakte weliswaar een einde aan wet-
telijke natuurlijke monopolies, maar stelt zich zowel in de Verenigde Staten als in
Europa terughoudend op als het gaat om ingrijpen in de nationale sportorganisa-
tiestructuur.

Volgens de Europese Raad, het Europees parlement en het Comité van de
regio’s hebben te kennen gegeven ‘dat de bestaande sportstructuren en de sociale
functie van sport gevrijwaard moet blijven.’1 In de zaak Mouscroun voegt de
Europese Commissie hier voor de voetbalsport aan toe dat ook de nationale
geografische organisatie van deze sport in Europa niet ter discussie staat.2 Hoewel

1 Verslag van de Commissie aan de Europese Raad. Teneinde de bestaande sportstructuren te vrijwaren en de
sport haar sociale functie in het kader van de Gemeenschap te laten behouden COM(1999) 644 def p. 7. Advies
van het Comité van de regio’s over het Europese sportmodel, CdR 37/99 van 15 september 1999.

2 IP/99/965, Limits to application of Treaty Competition rules to sport: commission gives clear signal
[Mouscroun case] 9 december 1999. 
‘this case must be assessed within the context of the national geographical organisation of football in Europe,
which is not called into question by Community law. 
the case is the only one that has been brought to the commission’s notice and is an isolated case that gave rise
to a dispute in the past; 



de Europese Commissie in het persbericht in de zaak Mouscroun stelt een ‘clear
signal’ te hebben gegeven, blijft onduidelijk wat de Europese Commissie met deze
zinsnede heeft bedoeld. Het is mogelijk dat de Europese Commissie vond dat in
deze zaak de nationale geografische organisatie van voetbal niet ter discussie
stond. 

Het kan niet worden uitgesloten dat de mededingingsregels van toepassing
zijn, op het moment dat een machtige organisatie probeert de totstandkoming van
een nieuwe organisatie te belemmeren, in situaties dat een sportorganisatie wordt
geweerd van georganiseerde evenementen of belemmerd wordt samen te werken
met een andere sportorganisatie op nationaal of internationaal niveau. In voor-
noemde gevallen kan sprake zijn van misbruik van een economische machtsposi-
tie, art. 82 EG-Verdrag. 

17.3 De geschiedenis: het bestaan van meerdere concurrerende 
bonden 

De geschiedenis toont dat meerdere rivaliserende bonden of leagues binnen één en
dezelfde regio meestal snel failliet gingen.3 In concurrentie treden met een geves-
tigde monopolist is namelijk een riskante operatie. Een rivaliserende bond zal
vanaf het begin een enorme concurrentiestrijd ervaren, bijvoorbeeld in relatie tot
de supply-market, zoals met betrekking tot het aantrekken van goede spelers,
coaches, e.d. Om deze enorme concurrentie het hoofd te bieden zal de nieuwe
rivaliserende sportorganisatie binnen korte tijd voldoende toeschouwers aan zich
moeten binden om te kunnen overleven. De rivaliserende bonden die in het verle-
den de zware concurrentiestrijd overleefden, sloten uiteindelijk overeenkomsten
waarin werd overeengekomen niet met elkaar te concurreren, of fuseerden met de
bestaande sportorganisatie, waardoor uiteindelijk één sportorganisatie overbleef
en de monopoliepositie zich herstelde. Zo was de voorgestelde fusie in 1970 tus-
sen de National Basketball Association en de American Basketball Association
volgens deze bonden nodig omdat beide bonden ervan overtuigd waren dat een
fusie een einde zou maken aan de ontstane biedoorlog om de gunst van jonge spe-
lers.4

In de Verenigde Staten zijn the American League (ongeveer 1903), de
American Football League (1967), de World Hockey Association (1979) en de
American Basketball Association (1976) opgeslokt door de al bestaande Major
League in de betreffende tak van sport. 

the investigatory measures needed would be disproportionate to the probability of establishing that an infrin-
gement had taken place.’

3 bijvoorbeeld American Football rival leagues: AFLging failliet in 1916, AFL II 1936 duurd tot 1937, AFL III
1940-1941, AAFC 1946-1949, AFL IV was uiteindelijk de meest succesvolle rivaal in 1960 en ging samen in
1966 met de NFL WFL 1974-1975, USFL 1983-1985. 

4 Jacobs, M.S. and Winter R.K., Antitrust principles and collective bargaining by athletes: Of superstar in
Peonage, The Yale Law Journal, Vol. 81, Number 1, November 1971, p. 4-5. 
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Aldus toont de geschiedenis dat uiteindelijk slechts één bond per sport per regio
de competitie van de hoogste kwaliteit tot stand brengt. In de Verenigde Staten
vindt deze gedachte steun bij het Congres dat de fusie tussen de National Football
League (NFL) en de American Football League (AFL) goedkeurde omdat
American Football een natuurlijk monopolie zou zijn. In het jaar 1960 bestond de
National Football League uit ‘slechts’ 11 teams. De NFL was niet van plan teams
uit andere steden toe te laten tot de league. Daarmee werkte de NFL het ontstaan
van een nieuwe rivaliserende league in de hand. Een Circuit Court oordeelde dat
de NFL, gelet op de omvang van de markt, evenzogoed uit 31 deelnemende teams
kon bestaan.5 Toen echter een nieuwe league, de AFL, van de grond kwam, paste
de NFL haar reglementen in ijl tempo aan, waardoor niet langer een besluit van
alle leden, maar een meerderheid van tien tegen elf stemmen voldoende was om
een uitbreiding van de league mogelijk te maken.6 De NFL voegde een aantal
teams toe aan de bestaande league en dit bemoeilijkte de expansie van de AFL. De
AFL startte een juridische procedure om aan de praktijk van de NFL een einde te
maken. In 1961 achtte een District Court de monopolistische macht van de NFL
niet bewezen. Volgens de District Court was er ruimte genoeg voor een nieuwe
league, en was de expansie van de NFL er niet op gericht om de AFL als concur-
rent uit het veld te ruimen.7

Vervolgens plaatste de AFL teams in middelgrote markten (steden) en sommi-
ge in grote markten. Hoewel de AFL de zwakkere sportorganisatie was en een
kwalitatief minder hoogwaardige competitie tot stand bracht, bleek de AFL in
staat om een eigen groep fans te creëren, om televisie-inkomsten te genereren en
uiteindelijk te overleven naast de NFL. De concurrentie tussen beide sportbonden
eindigde in 1966 omdat de twee leagues fuseerden met toestemming van het
Congres. Bij wetgeving werd een uitzondering gecreëerd die de fusie tussen beide
bonden mogelijk maakte.8 De fusie was gerechtvaardigd, zoals al eerder gezegd,
omdat het Congres ervan was overtuigd dat American Football een natuurlijk
monopolie is.9

5 AFL v NFL, 105 F. 60 (C.D. Md. 1961), 313 F. 1d 114 (4th Cir. 1963), At 76-77. 
6 AFL v NFL, 105 F. 60 (C.D. Md. 1961), 313 F. 1d 114 (4th Cir. 1963).
7 ‘the evidence established that the NFL did not have monopoly power, and had not undertaken an expansion into

new cities with specific intent to destroy the AFL as competitor.’ En concludeerde ‘The test of monopoly power
in this case (…) is whether the NFL had sufficient power to prevent the formation or successful operation of a
new league. It is not sufficient that they might have had the power to exclude a new league from a particular
city or group of cities unless that power (…) would have effectively prevented the formation of operation of a
new league.’ De AFL betaalde de prijs voor de inschatting dat het, bij het afbakenen van de relevante markt,
ging om de markt voor sportondernemingen (sport-franchises) en veronachtzaamde alle andere markten waar-
op de NFL wel een dominante positie innam en waarop de NFL poogde zijn macht ten nadele van de opko-
mende concurrent, te handhaven, zoals de spelersmarkt.

8 Pub. L. No. 89-800, 80 Stat. 1515 (1966), 15 U.S.C. § 1191-1193 (1981).
9 Richard A. Posner, Antitrust Law, Chicago and London: The university of Chicago Press, 1976, 2001, p. 63.

Volgens Posner zijn ondernemingen natural monopolies ‘if firms had constant marginal costs and some fixed
costs, markets would be natural monopolies, because average cost would decline with output no matter how
great the market demand.’
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Een natuurlijk monopolie kenmerkt zich door hoge vaste kosten, bijvoorbeeld
vanwege de infrastructuur, denk aan de netwerksectoren. Vanwege de hoge vaste
kosten bestaat een hoge toetredingsdrempel. Het Amerikaanse Congres ging er ten
aanzien van de sportstructuur van uit dat het efficiënter zou zijn één league,
American Football, als show te laten produceren dan meerdere met elkaar con-
currerende bonden. In economische termen betekent de kwalificatie van ‘natuur-
lijk monopolie’ dat, indien de NFL ongeacht de grootte van de markt meer wed-
strijden produceert (binnen competitieverband), de gemiddelde kosten voor de
league als geheel afnemen.10 De prijs die de monopolist stelt, steekt gunstig af bij
de hoge kosten en het navenante prijsniveau dat tot stand zal komen indien meer-
dere bonden op de markt met elkaar concurreren.11 Op het moment dat meer bon-
den binnen de regio in eenzelfde tak van sport bestaan leidt dit, vanuit deze
gedachte, automatisch tot inefficiënte productie.12 Mededinging op zichzelf werkt
namelijk niet in alle gevallen ‘helend’. Op het moment dat een dominante onder-
neming wordt gedwongen een nieuwkomer toe te laten op de markt, kan het
gebeuren dat de monopoliewinst door meerdere ondernemingen gedeeld moet
worden en juist de prijs zal stijgen. Deze situatie werkt juist ten nadele van de con-
sument. Een dominante onderneming, die efficiënter opereert dan andere onder-
nemingen, geeft dit voordeel door waardoor de prijs zal dalen. 

De monopolistische sportorganisatiestructuur werd dus door het Amerikaanse
Congres gezien als de meest efficiënte, meest effectieve en lucratieve sportorga-
nisatievorm. Tegen het jaar 1970 was de AFL volledig opgegaan in de NFL en het
aantal football teams binnen de NFL nam toe van elf in 1959 tot zestien in 1970,
tot boven de dertig in 2004.13

10 Richard A. Posner, Antitrust Law, Chicago and London: The university of Chicago Press 1976, 2001, p. 264:
Ter overweging wordt meegegeven dat Posner van mening is dat: ‘There is no room in a rational system of anti-
trust law for a separate doctrine of monopolization. There are unreasonably anticompetitive sometimes depends
on the market share of the firms employing it. The task of antitrust policy is to identify such practices and for-
bid them, and it is a task to which section 1 of the Sherman Act is adequate, since I have noted, the only non-
consensual practices by which a firm can restrict competition involve fraud or force for which normally ade-
quate sanctions are provided in other statutes. And there are no important examples of monopolies founded
exclusively or even primarily on such practices. 
There is equally little reason for having separate offenses of attempting, and of conspiring, to monopolize. A
firm that has engaged in a practice unreasonably restrictive of competition has in doing so violated section 1
regardless of whether monopoly has been achieved. (…)’

11 Roberts, G.R, Should Congress Stop the Bidding War for Sports Franchises, Hearing before the Subcommittee
on Antitrust, Business Rights, and Competition, Senate Committee on the Judiciary, November 19: Heartland
Policy Stud, 1995.
In het algemeen geldt dat de sport zoals Roberts verwoord; ‘in highly competitive product markets, each league
would thus price their output at levels above marginal costs but below average fixed costs. Producing with more
leagues would necessarily lead to inefficiënt production. This explains that only one league will in the end sur-
vive and the others go out of business. The remaining league will expand and the ability of the formation of a
new league to exploit new geographic markets is reduced. The remaining league is able to charge prices above
fixed costs’

12 Dit argument vindt bovendien steun in economische theorie, omdat de gemiddelde vaste kosten hoger zijn dan
de marginale kosten sportbonden: face average fixed costs that greatly exceed marginal costs. 
In de zaak Fraser komt bijvoorbeeld naar voren dat de ‘jonge’Amerikaanse voetbalbond, de USSF in 1988
besloot dat er slechts ruimte was voor één ‘division 1 professional league, omdat: ‘The concern was that sanc-
tioning rival leagues would dilute revenues, drive up costs, and thereby dim the long-term prospects for
Division I soccer in the U.S.’

13 Statement of Paul Tagliabue, Commissioner of the National Football League before the Committee on the
Judiciary of the United States House of Representatives, February 6, 1996. 
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Meerdere met elkaar concurrerende bonden hebben in het verleden regelmatig tot
een expansie van de bestaande bond geleid, bijvoorbeeld via een fusie tussen de
bestaande en de concurrerende bond. Deze fusies zijn in de Verenigde Staten altijd
goedgekeurd onder het mededingingsrecht en hebben tot de-facto monopolies
geleid in alle populaire professionele teamsporten. Daarnaast leidde concurrentie
tot verhoging van de spelerssalarissen, waardoor de toetredingsdrempel voor een
nieuwe bond nog hoger werd. 

17.4 Waardering

De Europese Commissie neemt een halfslachtig standpunt in. Als één internatio-
nale organisatie en één nationale organisatie de meest efficiënte sportstructuur
oplevert dan kan het niet zo zijn dat meerdere internationale federaties of meer-
dere nationale bonden in een tak van sport, tot dezelfde of meer ‘efficiencies’ lei-
den. Een goed begrip van het fenomeen sport leidt tot de aanname dat de organi-
satie van één bepaalde sport door meer dan één federatie of meer dan één natio-
nale bond per land niet wenselijk is, zolang en in zoverre de basisbeginselen van
sport neigen naar één winnaar en de sportstructuur gebouwd is op het onderscheid
naar nationaliteit, waarbij de nationale bonden partij zijn in het internationale
wedstrijdspel. Bij meerdere (inter)nationale bonden in één bepaalde discipline is
niet duidelijk wie de nationale kampioen respectievelijk de wereldkampioen is. Er
kan maar één de allerbeste van een land en de wereld zijn en die club of die man
of vrouw mag zich nationaal- respectievelijk wereldkampioen noemen. Zelfs
indien meerdere bonden naast elkaar bestaan, zoals in de bokssport waaronder de
WBF, WBO, WBA, WBC en IBF, zullen vroeg of laat onder druk van de publieke
belangstelling, de beste sporters van iedere bond tegen elkaar uitkomen. Om deze
finalewedstrijd goed geregeld en eerlijk te laten verlopen, moeten de beide bon-
den afspraken maken om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen en tendeert de
sport en haar organisatiestructuur wederom naar een monopolie.

Supporters willen het liefst die competitie zien, waaraan de allerbeste deelnemen.
Niet alleen de toeschouwer maar ook de topsporter wil weten wie de beste is in
zijn of haar discipline. In januari 2005 ging de strijd tussen de schakers Gari
Kasparov en Rustam Kasimdzhanov niet door. De winnaar van deze partij had
mogen aantreden tegen de kampioen van de andere bond, Vladimir Kramnik. Nu
de wedstrijd niet doorging, bleef de schaaksport verstoken van één ultieme
wereldkampioen schaken. Kasparov heeft zijn teleurstelling hierover duidelijk
laten blijken. Hij maakte mede naar aanleiding van deze deceptie, uiteindelijk in
maart 2005, bekend dat hij zou stoppen met schaken. In de dartsport stapte
Raymond van Barneveld over naar een andere bond omdat hij Phil Taylor wilde
verslaan, die op dat moment bekend stond als beste darter van de wereld. 

‘Toen ik in februari vorig jaar de BDO verliet, was winnen in de Wereld Kampioenschap-

penfinale van Taylor (van de bond PDC) mijn grootste droom. Ik realiseerde me dat ik, als ik de

beste darter ter wereld wilde worden, hem moest opzoeken.’
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aldus Van Barneveld.14 Met andere woorden: sporters neigen naar de competitie
waar zij in het spel de meest gelijkwaardige tegenstanders tegenkomen. 

De consument zal zijn support geven aan de kwalitatief meest hoogwaardige
competitie. De consument is nauwelijks geïnteresseerd in een concurrerende bond
met minder presterende en minder bekende clubs, spelers of sporters. Sponsors,
televisiemaatschappijen zijn er toe geneigd de bond, clubs, sporters te ondersteu-
nen binnen de beste competitie. Dit genereert weer meer inkomen waardoor de
bond met de sterkste competitie alleen maar sterker wordt. Op termijn blijft alleen
de bond met de beste competitie over, en tendeert de sport weer naar een mono-
polie. 

17.5 Samenvatting 

Zolang de basisbeginselen van sport neigen tot één winnaar en de onderliggende
rivaliteitsgedachte in de sport leunt op het onderscheid naar nationaliteit, is een
piramidale opbouw hiervan een logisch gevolg. Zowel de onderliggende econo-
mische theorie als de natuurlijke drijfveren van de deelnemers aan het wedstrijd-
spel impliceren voor de mededingingstheorie dat een monopolie niet alleen nega-
tieve kanten heeft maar dat een monopolistische structuur ook tot ‘efficiencies’
kan leiden.15

14 http:www.ps.nl/nieuws/2007/jan/02/bin2.html, bezocht 10 januari 2007. 
15 De kwalificatie van ‘natuurlijk monopolie’ heeft nauwelijks consequenties voor het mededingingsrecht. Het

recht trekt zich namelijk, behoudens de essential facilities doctrine, nauwelijks iets aan van deze economische
kwalificatie. Bovendien, ook een monopolist mag zijn macht niet misbruiken, section 2 Sherman Act en art. 82
EG-Verdrag. 
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18 Single entity-theorie (één-onderneming-
gedachte)

‘For people to judge a man’s worth and his very manhood according to the way he

feels about sport, and not to recognize it for the piddly, inconsequential goings on

that it really is...’

Robin Green and Mitchell Burgess1

18.1 Inleiding 

De vorige hoofdstukken gingen direct dan wel zijdelings in op het monopolisti-
sche karakter van de sportorganisatie. In dit hoofdstuk staat de één-onderneming-
gedachte, ofwel de single entity theorie centraal. De piramidestructuur neigt naar
de veronderstelling dat de sportorganisatie als geheel de voor het kartelrecht rele-
vante organisatie is. Voor het mededingingsrecht betekent de kwalificatie van één
onderneming dat de league of sportorganisatie bij alle sportregelingen de voor de
toepassing van het kartelrecht, relevante organisatie is en niet de clubs of sporters.
Kort gezegd, de league of bond treedt als één onderneming op de markt op, er is
sprake van een unilaterale gedraging en art. 81 EG-Verdrag is niet van toepassing.
In dit hoofdstuk wordt uitvoerig stil gestaan bij het Amerikaanse recht omdat de
evolutie van de single entity theorie in de Amerikaanse rechtspraktijk belangrijke
leerpunten biedt voor de Europese situatie.

18.2 Unilaterale gedragingen vallen niet onder art. 81 EG-Verdrag 

Het kan zijn dat de sportorganisatie als geheel, unilateraal gedrag vertoont en art.
82 EG-Verdrag van toepassing is, maar het kan ook zo zijn dat de clubs of perso-
nen en de bond ieder de afzonderlijke gedragingen coördineren op de markt en art.
81 EG-Verdrag van toepassing is. De sportorganisatie vertoont namelijk zowel
kenmerken van een monopolie (zie vorig hoofdstuk) vanwege de hiervoor behan-
delde monopolistische structuur, als kenmerken van een kartel, vanwege het feit
dat besluiten/overeenkomsten worden genomen door de bouwstenen van de sport-
organisatiestructuur, de clubs of personen, als ondernemingen in de zin van het
EG-Verdrag (zie par. 14.2 en 14.3). De relevante mededingingsbepalingen richten
zich op gedragingen van ondernemingen (zie hoofdstuk 14). Nog open staat de
afbakening van het ondernemingsbegrip in relatie tot de bijzondere aard van het
sportsamenwerkingsverband. De bijzonderheid van het product, de noodzakelijk-
heid van horizontale samenwerking in relatie tot de basisbeginselen van sport,

1 Northern Exposure, Birds of a Feather, 1993.



werken door in de sportorganisatiestructuur en vormen de aanleiding tot de vraag
of sprake is van één onderneming, het samenwerkingsverband als geheel, of meer-
dere met elkaar concurrerende ondernemingen, zoals de clubs of sporters onder-
ling?2 Het is voor het toepassingsbereik van het kartelverbod immers van belang
of sprake is van één onderneming (de sportorganisatie als geheel) of meerdere
ondernemingen (de clubs, personen en de bond afzonderlijk). 

In de Verenigde Staten maakt section 1 Sherman Act, anders dan in Europa art. 81
EG-Verdrag, geen onderscheid tussen ondernemingen en ondernemingsverenigin-
gen. Wel maken beide mededingingssystemen onderscheid tussen unilaterale en
plurale gedragingen van ondernemingen. 

Artikel 81 EG-Verdrag heeft uitsluitend betrekking op een afspraak tussen
ondernemingen of een besluit van een ondernemingsvereniging. Voor de Europese
situatie geldt dat bij de kwalificatie van één afzonderlijke onderneming ook wel
‘single entity’ genoemd, geen sprake kan zijn van een verboden afspraak tussen
concurrenten. Voor de toepassing van het kartelverbod moet sprake zijn van eco-
nomische onafhankelijkheid van ondernemingen. Zo is een werknemer geen
onderneming in de zin van het EG-Verdrag omdat de werknemer in dienst staat
van de werkgever (zie par. 8.2). Unilateraal optreden van één onderneming valt
dus noch onder het bereik van section 1 Sherman Act noch onder het bereik van
art. 81 EG-Verdrag. 

Onder het Amerikaanse antitrustrecht, section 1 Sherman Act, geldt dat indien
slechts één entiteit aan het spel van vraag en aanbod deelneemt, geen sprake kan
zijn van een ‘contract, combination or conspiracy’ want ‘a business entity cannot
conspire against itself’.3 De afspraken worden dan behandeld als uitsluitend
betrekking hebbend op de allocatie van productiefactoren binnen het ‘concern’
zelf (zie voor de sportsector ook 16.4). 

Unilaterale gedragingen kunnen niet onder het kartelverbod van art. 81 EG-
Verdrag of section 1 Sherman Act gebracht worden. Wel komt art. 82 EG-Verdrag
of section 2 Sherman Act in beeld als sprake is van respectievelijk misbruik van
een economische machtspositie of ‘monopolization’. 

18.3 Single entity-theorie

De beperking van de economische vrijheid van de deelnemers aan het verband is
enerzijds een logisch gevolg van de drijfveren in sport die noodzaken tot unifor-
me regels en anderzijds een logisch gevolg van de op solidariteit gebaseerde ver-
enigingsstructuur. Clubs en individuele sporters hebben elkaar nodig voor de tot-
standkoming van de wedstrijd of competitie. Bij de kwalificatie van de sportorga-

2 Zie o.a. J.L. Brock, A substansive test for Sherman Act Plurality: Applications for professional sports leagues,
The university of Chicago Law Review 1985, p. 999-1032.

3 Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp, 467 US 752 (1984).
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nisatie als single entity gaat het in wezen om de erkenning van een monopolie.
Meestal bestaat er in de sport, vanwege de monopolistische structuur en de drang
om een winnaar aan te wijzen, slechts één internationale sportorganisatie per tak
van sport en één nationale sportorganisatie per land per tak van sport. In mede-
dingingsrechtelijke termen kan dit duiden op de situatie dat slechts één aanbieder,
of koper, namelijk het samenwerkingsverband als geheel, de markt beheerst. Deze
aanbieder of koper is op internationaal niveau de internationale Federatie en haar
leden en op nationaal niveau de nationale bond met inbegrip van zijn leden. 

De bond kan bijvoorbeeld in gezamenlijkheid de competitie aanbieden op de
markt. Hierdoor vermindert de output en verhoogt de prijs. In de Verenigde Staten
wordt uitgegaan van het principe dat de Amerikaanse professionele sportorgani-
saties de ‘Major leagues’ de facto op de markt opereren als een monopolie, en bij
gebrek aan concurrentie, monopoliewinsten genereren.4 Dit laatste wringt, zeker
te bedenken dat het mededingingsrecht de marktwerking tracht te waarborgen.5 ‘...
essentially all of the many problems of the pro team sports business arise from one
simple fact, namely the monopoly power of pro team sports leagues’, Aldus James
Quirk en Rodney Fort.6

Een competitie kan geen van de clubs of individuen zelfstandig tot stand brengen.
In economische termen: in tegenstelling tot de meeste andere ‘ondernemingen’ in
het economisch verkeer, kan dit product (competitie) niet gerealiseerd worden
zonder de bereidwilligheid van andere horizontale concurrenten7, bij teamsporten
zijn dat de clubs bij individuele sporten de sporters, om met elkaar te concurreren.
Deze noodzakelijke onderlinge afhankelijkheid van de clubs of sporters is een
direct gevolg van het wedstrijdspel dat zijn grondslag vindt in een van de basis-
kenmerken van sport, de zo veel mogelijk gelijke, meestal fysieke, krachtmeting
tussen de deelnemers (zie par. 1.6).8 Deze premisse dient als uitgangspunt voor de
theorie die uitgaat van de sportorganisatie als één afzonderlijke onderneming
(single entity-theorie). De theorie bezit een zekere gelding in de relatie sport ver-
sus antitrustrecht, zeker in de Verenigde Staten.9

4 S.F. Ross, ‘Monopoly Sports Leagues’, Minnesota Law Review 1989, vol. 73, afl. 3, p. 643-762 en S.F. Ross,
‘Competition law as a constraint on monopolistic exploitation by sports leagues and clubs’, Oxford university
press and the Oxford Review of economic Poliy limited, vol. 19. No. 4. 

5 Conclusie van AG-Lenz in Bosman, HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921,
nr. 286 maakt melding van het feit dat er een machtspositie bestaat als de clubs als groep optreden en dit is het
geval bij collectieve verkoop van televisierechten.

6 James Quirk en Rodney Fort, Hard Ball : The abuse of power in pro team sport, Princeton, New Jersey:
Princeton University Press 1999, p. 8.

7 horizontaal in de betekenis van dezelfde geleding van de bedrijfskolom
8 J.Quirk & R. D. Fort, Pay dirt: the business of professional team sports, Princeton, New Jersey: Princeton

University Press 1992, p. 143. 
9 Over de single entity thorie zie o.a. G.R. Roberts, The single entity status of sports Leagues under section 1 of

the Sherman Act an alternative view, 60 Tulane Law Review 562, 586-589. L. Goldman, ‘Sports Antitrust and
the Single Entity Theory’, Tulane Law Review, March 1989, vol. 63, no. 4 p. 751-798. M.C. Grauer, ‘The use
and misuse of the term consumer welfare’: once more to the mat of the issue of single entity status for sports
leagues under section 1 of the Sherman Act’, Tulane Law Review 1989, vol. 64, afl. 1 (nov) p. 71-117. M.S.
Jacobs Professional sports leagues, antitrust and the single entity theory: a defense of the status quo, Indiana
Law Journal 1991, 67, p. 25-59, N. Grow, There is no ‘1’ in league professional sports leagues and the single
entity defense, Michigan Law Review, 1 oktober 2006
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Fervente voorstanders van de single entity- theorie, die dus de sportorganisatie
altijd als één onderneming voor de toepassing van het recht beschouwen, waar-
door het kartelverbod buiten spel staat, zijn van mening dat de clubs om de boven-
vermelde reden nooit werkelijke economische concurrenten van elkaar zijn. Er
bestaat volgens aanhangers van deze theorie dus een gebrek aan zelfstandigheid
van de deelnemers aan het verband. De sportorganisatie, clubs en sporters treden
in gezamenlijkheid als eenheid op en dit impliceert dat zij niet onafhankelijk van
elkaar het marktgedrag kunnen bepalen, de league of de bond is volledig en uit-
sluitend ‘in control’. Met andere woorden: de clubs of individuen die deel uitma-
ken van de economische eenheid, functioneren in die betekenis dus niet autonoom,
maar vallen altijd onder het gezag en de controle van de sportbond. 

Niemand kan tegelijkertijd ontkennen dat de clubs of individuen ook separate
belangen hebben. De aanhangers van de single entity theorie stellen hier tegenover
dat divisies binnen één onderneming ook tegengestelde belangen hebben. Zij zien
de clubs als een bepaald soort divisies van één en dezelfde onderneming waarbij
de economische beloningssfeer variabel is met het verschil in prestaties van de
clubs als divisies. Om de winst te maximaliseren en intern efficiënt te functione-
ren zal ook de managementleiding van één onderneming concurrentie tussen bij-
voorbeeld werknemers, divisies of dochterondernemingen stimuleren. Het gaat in
de sport om sportieve rivaliteit en sportieve rivaliteit vereist nu eenmaal dat de
clubs met elkaar stevig rivaliseren. De toeschouwer is alleen geïnteresseerd in een
zo krachtig mogelijke concurrentie op het speelveld. Om dit te bereiken moet het
interne management van dit unieke samenwerkingsverband juist decentralisatie
stimuleren. Deze insteek sluit niet uit dat de clubs ook economische rivalen zijn,
noch dat zij op bepaald gebied zelfstandig beslissingen kunnen nemen, noch dat
de bond niet de laagst mogelijke eenheid is om de competitie tot stand te bren-
gen.10

10 Zie bijvoorbeeld Gary Roberts, Brown versus Pro Football Inc. The Supreme Court gets it right for the wrong
reasons, The Antitrust Bulletin, fall 1997, p. 632. ‘in order to maximize incentives for efficiënt internal manage-
ment, just as any single firm can create internal rivalries or ‘competition’ among its employees, divisions, or
subsidiaries in order to encourage them to lower costs or increase productivity. And because the entertainment
product of a league is athletic competition (not economic competition) that has substantial public appeal only
if it is perceived to be honest and vigorious, the internal management of this unique type of joint venture part-
nership requires an especially high degree of dezentralization, which in turn creates some intraleague econo-
mic rivalry. But this in no way suggests that the partners in this inherent joint venture are economic competi-
tors or that the league is not the lowest economic unit capable of producing its unique entertainment product.’
Zie ook N. Grow, There is no ‘1’ in league professional sports leagues and the single entity defense, Michigan
Law Review, 1 oktober 1006. Vergelijk L. Goldman, Sports, Antitrust and the Single entity Theory, Tulane Law
Review 1989, Vol 63, No. 4, p. 771. Roberts, The single entity status of sports Leagues under section 1 of the
Sherman Act an alternative view, 60 Tulane Law Review 562, 586-589. Goldman brengt daar weer tegen in dat
het product helemaal niet tot stand hoeft te komen door de league. Voor het bestaan van de league speelden
immers ook clubs wedstrijden tegen elkaar. Goldman, 1989, p. 771: ‘Teams are capable of producing a sports
entertainment product outside the league venture, before the NFL was formed, teams travelled the country
playing individual football games. Individual sports clubs such as the Harlem Globetrotters Basketball team or
the King and his Court softball team have profitably travelled the world presenting exhibitions’.
Dit onderstreept, naar mijn mening, dat clubs buiten de bondsorganisatie wedstrijden kunnen organiseren en
dat dan nog gesproken kan worden over ‘sport’. Voor de totstandkoming van een competitie, als een reeks van
wedstrijden, is daarentegen een overkoepelende sportorganisatie een absolute bestaansvoorwaarde, en dus wel
de laagst mogelijke eenheid om het gezamenlijk product tot stand te brengen. 
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De single entity theorie gaat uit van de veronderstelling dat de league of de bond
als geheel in een bepaalde tak van sport in een concurrentieverhouding verkeert
met andere leagues/bonden, horizontale concurrentie11 en dat de league/bond in
concurrentie treedt met bonden in andere takken van sport. Voor consumenten
geldt, krachtens deze theorie, dat de league/bond op zodanige wijze opereert dat
weliswaar de clubs van elkaar te onderscheiden zijn, maar dat de league/bond als
één onderneming naar buiten treedt, vergelijkbaar met een onderneming als
Unilever die wasmiddelen van een verschillend merk voorziet, vervolgens op de
markt exploiteert en onderling met elkaar laat concurreren.12

Voor het mededingingsrecht betekent de kwalificatie van één onderneming dat
niet de afzonderlijke clubs of individuen, maar de league of sportorganisatie bij
alle sportregelingen de voor de toepassing van het kartelrecht, relevante organisa-
tie is. Er geldt een immuniteit voor art. 81 EG-Verdrag en naar analogie voor sec-
tion 1 Sherman Act in de Verenigde Staten. 

18.4 Ondernemingsbegrip vanuit de single entity-gedachte

18.4.1 Ondernemingsvereniging valt onder het bereik van art. 81 EG

In Europa is, anders dan in de Verenigde Staten, bewust de term ‘ondernemings-
vereniging’ opgenomen onder het kartelverbod van art. 81 EG, juist om te voor-
komen dat ondernemingen door een collectieve structuur aan te nemen aan het
bereik van het kartelverbod kunnen ontsnappen. Het EG-Verdrag definieert het
begrip ondernemingsvereniging niet. In algemene zin kan worden aangenomen
dat de ondernemingsvereniging de ondernemingen uit dezelfde branche verenigt
en tot taak heeft de gemeenschappelijke belangen van die ondernemingen te ver-
tegenwoordigen en te verdedigen tegenover de overige marktdeelnemers, waaron-
der de overheid en het publiek in het algemeen.13 Om te kunnen bepalen of spra-
ke is van een ‘ondernemingsvereniging’ moet eerst de vraag beantwoord worden
of de leden van de vereniging kunnen worden aangemerkt als onderneming. Dus
is in de sport sprake van een ondernemingsvereniging als de clubs of personen als

Als laatste argument van de tegenstanders wordt opgeworpen dat omhelsing van de single entity-theorie gevol-
gen heeft voor alle andere horizontale en verticale afspraken tussen de clubs en tussen de clubs en andere
ondernemingen. Dus niet alleen ten aanzien van deelnemers aan het verband onderling, maar ook ten aanzien
van derden. Section 1 blijft volledig buiten beschouwing. Waarom zou de League nog met de spelersvakbon-
den onderhandelen over beperkingen op de spelersmarkt. Het is volstrekt legitiem dat de league eenzijdig zon-
der CBA, beperkingen op de spelersmarkt invoert. Immers de afspraak is in wezen al geen restraint of trade
meer. Nu in de Verenigde Staten afscheid is genomen van de intra-enterprise conspiracy doctrine, geldt dit
inderdaad voor alle ondernemingen opererend als single entity. 

11 Met name in de Verenigde Staten komt concurrentie tussen bonden binnen dezelfde tak van sport voor, bij-
voorbeeld concurrentie tussen Major en Minor league baseball, of college-baseball. 

12 Vergelijking afgeleid uit een soortgelijke redenering in: NCAA versus Board of regents of univ. Oklahoma, 468
U.S. 85 (1984). 

13 Conclusie van A-G P. Leger van 10 juli 2001 in de zaak Wouters, HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99
Wouters, tegen Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Jur. I-1577. 
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onderneming kunnen worden aangemerkt. Hier doet niet aan af dat de meeste
sportorganisaties non-profit organisaties zijn of dat ook ‘amateurclubs’ lid zijn
van de sportorganisatie (zie par. 14.3).14

Zo op het eerste gezicht lijkt het voor de toepassing van het kartelrecht weinig
verschil te maken of de sportorganisatie wordt aangemerkt als onderneming of als
ondernemingsvereniging, in beide gevallen valt de sportorganisatie immers onder
het toepassingsbereik van art. 81 EG-Verdrag. Als de sportorganisatie internatio-
nale toernooien organiseert en daarmee economische activiteiten genereert, is het
aannemelijk dat zowel de sportorganisatie als de clubs ondernemingen zijn in de
zin van het EG-Verdrag (zie vorig hoofdstuk 14). Toch neemt de sportorganisatie
een andere plaats in dan de meeste andere verenigingen. De aard van de verhou-
dingen brengt immers niet alleen de verplichting maar ook de noodzakelijkheid
van samenwerking mee. Anders wordt het dus wanneer de sportorganisatie en haar
leden voor het communautaire recht worden beschouwd als economische eenheid
(‘economic unit’) welk concept zich later heeft ontwikkeld naar het concept van
de ‘single’ onderneming. 

18.4.2 Bestaan van een economische eenheid

In het arrest Grundig overwoog het Hof van Justitie EG dat de mededinging in de
zin van art. 81 EG-Verdrag kan worden vervalst niet alleen door overeenkomsten
die haar tussen partijen beperken, maar ook door overeenkomsten welke de con-
currentie tussen één der partijen en derden verhinderen of beperken. Volgens het
Hof van Justitie EG is het van geen betekenis of partijen, wat hun positie op de
markt en hun economische functie betreft, al dan niet op voet van gelijkheid
staan.15 Hieruit kan afgeleid worden dat ook een overeenkomst tussen onderne-
mingen binnen één groep onder het verbod valt als sprake is van een beperking
van de mededinging in relatie tot derden. Echter, iedere beperking van de mede-
dinging heeft effecten voor derden, dit is nu juist één van de redenen waarom
tegen mededingingsbeperkingen wordt opgetreden. Het zwaartepunt dient naar
mijn mening te liggen op de vraag of de belangen van de ondernemingen in kwes-
tie volledig geïntegreerd zijn. Is hiervan sprake dan gaat het om een interne allo-
catie van productiefactoren en moet het mededingingsrecht, althans art. 81 EG-
Verdrag, respectvol terugtreden. 

Het Hof van Justitie EG erkende al vroeg het bestaan van het concept van een eco-
nomische eenheid maar pas in 1984 in de zaak Hydrotherm legt het Hof van
Justitie EG het verband met het begrip onderneming in art. 81 EG-Verdrag.16 In
deze zaak zette het Hof van Justitie EG uiteen dat onder het begrip onderneming
moet worden verstaan een met betrekking tot het voorwerp van de desbetreffende

14 Conclusie van A-G-Lenz in Bosman, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921,
onder 256, I5027.

15 HvJ EG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten Grundig tegen Commissie, Jur. 1966, p. 450
16 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 juli 1984, zaak C-170/83, Hydrotherm, Jur. 1984, p. 2999.
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overeenkomst bestaande economische eenheid, ook al wordt deze eenheid ge-
vormd door verscheidene natuurlijke of rechtspersonen. Het gaat er om of de enti-
teiten in kwestie een identiek belang nastreven, geen reële autonomie hebben en
onderworpen zijn aan één enkele onderneming. In Sterling Drug gaf het Hof
namelijk aan dat een dochteronderneming geen vrijheid heeft om een eigen koers
op de markt te bepalen en in Bodson voegde het Hof toe dat het gaat om de aard
van de relatie tussen de ondernemingen en dan vooral of zij dezelfde marktstrate-
gie aanhangen.17

Artikel 81 EG-Verdrag is dus niet van toepassing op overeenkomsten of prak-
tijken tussen een moederonderneming en haar dochters indien zij een economi-
sche eenheid vormen en de dochteronderneming geen werkelijke vrijheid heeft
om haar gedragingen op de markt, onafhankelijk van de moederonderneming, te
bepalen en als het dus meer gaat om de interne allocatie van taken binnen de
groep.18 Er bestaat dan immers geen mogelijkheid van mededinging tussen de
deelnemers aan het verband. Het EG-recht kent dus niet het bestaan van een intra-
enterprise conspiracy doctrine (zie par. 18.5.1).

Verschillende ondernemingen kunnen alleen een economische eenheid vor-
men als een beheersrelatie tussen beide bestaat.19 In de zaak Metro/SABA II wei-
gerde het Hof van Justitie EG de Thomson Brandt groep als één onderneming aan
te merken.20 Vanuit het gezichtspunt van de Europese Commissie kon geen spra-
ke zijn van één onderneming omdat de ondernemingen in kwestie gescheiden net-
werken onderhielden om de producten te distribueren en zij onafhankelijk van
elkaar commerciële strategieën uitwerkten. Het Hof van Justitie EG hield deze lijn
aan en voegde toe dat er weliswaar een financiële band tussen de ondernemingen
bestond, maar dat niets was gebleken van het voeren van een gecoördineerd markt-
beleid overeenkomstig de instructies van de moedermaatschappij of volgens een
in onderling overleg opgesteld plan. Opmerkelijk is dat het Hof van Justitie EG in
deze zaak geen aandacht besteedt aan het aandeel van de moederonderneming in
haar dochterondernemingen en aldus, in die zin, geen functioneel onderscheid
maakt.

18.4.3 De vorm of structuur van de sportorganisatie

De sportorganisatie is in de regel geen moederonderneming met volledig eigen-
dom of een meerderheidsbelang in de clubs. De clubs zijn verenigingen, BV’s of
NV’s en separate entiteiten. Niet één eigenaar heeft binnen de Europese sport-
structuur het volledig eigendom over meer dan één club, binnen dezelfde nationa-

17 HvJ EG 31 oktober 1974, zaak C-15/74, Centrafarm BV en Adriaan de Peijper tegen Sterling Drug Inc., Jur.
1974, p. 1147, HvJ EG 4 mei 1988, zaak C 30/87, Bodson Tegen SA Pompes Funebres des Regions Liberees,
Jur. 1988, p. 2479. 

18 HvJ EG 31 oktober 1974, zaak C-15/74, Centrafarm BV en Adriaan de Peijper tegen Sterling Drug Inc., Jur.
1974 p. 1147, onder 41. HvJ EG 24 oktober 1996, Zaak C-73/95, Viho Europe BV /Commissie, Jur. 1996, p.
I-05457. 

19 HvJ EG 24 juli 1969, ICI-Dyestuffs ECJ Juli 14, 1972, onder 125-141.
20 HvJ EG 22 oktober 1986, zaak 57/84, Metro Saba II, Jur. 1986, p. 3021, r.o. 82-84. 
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le competitie. De situatie van multiple ownership is zelfs vaak expliciet verboden
(zie hoofdstuk 22). Toch is de vorm of structuur niet van doorslaggevend belang
bij de bepaling of sprake is van een economische eenheid. Het gaat met name om
de aard van de relatie tussen de entiteiten onderling. 

De leaguestructuur in de Verenigde Staten valt eerder aan te merken als single
entity dan de open sportorganisatiestructuur in Europa. De league in de Verenigde
Staten is immers gesloten, kent geen promotie en degradatiesysteem, clubs doen
niet mee aan competities buiten de league en de herverdeling van inkomsten
geschiedt op een andere, meer stringente wijze dan in Europa.21 Er bestaat in de
Verenigde Staten, binnen leagueverband, een meer voorspelbare en centraal gelei-
de allocatie van gezamenlijk inkomen. Bovendien worden de teams van oudsher
aangeduid als franchises en kent elk team franchiserechten.22 Wat betreft de
Amerikaanse league is, gelet op de structuur, daarom eerder sprake van een ‘cor-
porate consciousnous’, ofwel een algemeen ondernemingsbewustzijn van het
samenwerkingsverband als geheel, dan in Europa. Dit zwakt de sterkte van de
argumenten, om te pleiten voor een algemene toepassing van de single-entity
benadering binnen Europa, af.

18.4.4 De inhoud van het ‘contract’

Indien voor de classificatie niet de ‘vorm’ of ‘structuur’ bepalend is, wat het Hof
in Metro/SABA II en Hydrotherm lijkt te onderschrijven, maar de inhoud van de
overeenkomst dan valt te bepleiten dat de sportorganisatie, tenminste in sommige
gevallen, optreedt als één onderneming. Het is dan ook noodzakelijk om de crite-
ria nader te definiëren. Moet het gaan om volledig ‘effective control’, of is het vol-
doende als in sommige gevallen, bijvoorbeeld in relatie tot bepaalde afspraken,
sprake is van ‘control’?23 Immers, in de zaken waar het Hof van Justitie EG het
bestaan van een ‘single onderneming’ aannam ging het in de regel om een moe-
dermaatschappij en een dochteronderneming, waarbij de dochter werd geacht in
de geest van de moeder te handelen. De sportorganisatie heeft niet de macht, zoals
een moederonderneming in de regel wel heeft, om het gedrag van de clubs op de
markt te bepalen. Clubs hebben ieder een eigen ‘business strategy’ en staan in die
zin, los van het verband als geheel. Hoewel clubs gemeenschappelijke zaken
onderbrengen in de sportorganisatie, blijven de teams als separate ondernemingen
verantwoordelijk voor het eigen bedrijfsresultaat. Zelfs al zouden de teams de

21 T. Hoehn & S. Szymanski, European Football, The Structure of Leagues and Revenue Sharing, Economic
Policy, 1999, p. 204-240.

22 S.F. Ross & S. Szymanski, ‘Antitrust and inefficient joint ventures: Why sports leagues should look more like
Mc Donalds and less like the United States’, University of Illinois College Law, Marquette Sports Law Journal,
2005, p. 1-71. 

23 Ter vergelijking: Het gaat in de VerenigdeStaten om een ‘unity of purpose or a common design’. Toch staat de
structuur niet volledig buiten spel, immers hieruit kan blijken dat de entiteiten ‘pool their capital and share the
risks of losses well as the opportunities for profit’ waaruit weer afgeleid kan worden dat zij ‘share a unity of
economic interest’. 
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inkomsten gelijkelijk verdelen, toch blijven dus de teams op andere markten met
elkaar concurreren.24

Een single-entity benadering is dus aangaande de meeste sportregelingen niet het
meest voor de hand liggende concept in het Europese recht. Europeanen zullen
vanwege het behoud van eigen handelingsvrijheid op de markt en het feit dat
ondernemingsverenigingen binnen het toepassingsbereik van art. 81 EG-Verdrag
vallen, niet snel geneigd zijn de clubs in de teamsport gezamenlijk als één onder-
neming aan te merken. Dit blijkt ook uit de conclusie van de A-G in de zaak
Balog. De Italiaanse regering stelde dat een sportorganisatie aangemerkt kan wor-
den als ‘single entity’. De A-G wees deze zienswijze kordaat van de hand: 

‘Although sporting contests cannot be carried out by one club alone, but only by several clubs,

nevertheless – contrary to the view expressed by the Italian government- there is no ‘single enti-

ty’. This particularity of this sport does not change the fact that the individual clubs are under-

takings. That the clubs are not to be regarded as a unit is shown precisely by their behaviour in

connection with transfers of players, where the different interests of the individual clubs are

especially clearly visible. It follows from the independence of the clubs that there is thus no

question of internal competition within a conglomerate.’25

De A-G betrekt haar overweging op de teamsport en dan meer specifiek de spe-
lersmarkt. De A-G gaat ervan uit dat geen sprake is van effectieve controle van de
sportorganisatie over de clubs. Zeker in relatie tot de spelersmarkt staan clubs in
concurrentie tot elkaar. Het is echter de vraag of de A-G tot eenzelfde conclusie
zou zijn gekomen als het zou gaan om de individuele sport. De individuele sport
neigt immers naar een sterkere ‘control’ van de bond over haar individuele leden
dan de teamsport. Het is vanwege het grote aantal deelnemers vaak onmogelijk
om de besluitvorming, bijvoorbeeld ten aanzien van de exploitatie van de sport-
prestatie, op het lagere niveau van de individuele deelnemer als onderneming, te
brengen. Het is bovendien de vraag of de clubs en personen ten aanzien van alle
sportregelingen handelingsvrijheid houden en met elkaar concurreren op de
markt, zij hebben immers juist voor de waarborging van de basisbeginselen van
sport en voor bovenlokale activiteiten zeggenschap overgedragen aan de bond
(hoofdstuk 1.6). Bijvoorbeeld in relatie tot definiërende- of fundamentele compe-
titieregels (zie par. 2.4). Om tot een waardering van de single entity theorie te
komen in relatie tot de sportorganisatie wordt hieronder uitgebreid stil gestaan bij
de evolutie van de theorie in de Amerikaanse rechtspraktijk. 

24 L. Goldman, Sports, Antitrust and the Single entity Theory, Tulane Law Review 1989, Vol 63, No. 4,1989, p.
775. ‘In het kort, Professor Roberts’ analysis fails to give sufficient weight to the current structure of separate
ownership with separate profits and losses, or to acknowledge teams’ independent economic interests; takes a
naïve view of sports teams’ ability to produce a product on their own; fails to distinquish between an enterpri-
se’s existence and its terms; erroneously assumes joint enterprices will protect consumer welfare; and does not
adequately acknowledge the dual requirement of agreement and restraint of trade for a section 1 violation. As
a result, the standard that he suggests threatens to undermine existing case law in a wide variety of areas.’

25 Conclusie Stix -Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001
verwijderd uit het register op 2/4/01, onder 84.

Hoofdstuk 18 211



18.5 VS: De ontwikkeling van de single-entitytheorie in relatie tot
de professionele sportorganisatie 

18.5.1 Vóór Copperweld; intra-enterprise conspiracy doctrine

De ontwikkeling in de Verenigde Staten toont dat tot 1984 afspraken binnen con-
cernverband onder het toepassingsbereik van de antikartelwetgeving werden
gebracht, ‘intra-enterprise conspiracy’ doctrine. De ‘intra-enterprise conspiracy’
doctrine stelt in het kort dat gezamenlijk eigendom niet in de weg staat aan een
toets krachtens section 1 Sherman Act.26 Voor het sportsamenwerkingsverband
betekende dit dat de deelnemers aan het verband als potentiële concurrenten wer-
den beschouwd. In de zaak North American Soccer League (NASL) versus
National Football League (NFL) ging het om een regel van de NFL (American
Football) die het de teameigenaren verbood een meerderheidsbelang (controlling
interest) te verwerven in een ander professioneel sportteam in een andere league
(Verbod op cross-ownership).27 De NFL argumenteerde dat de league gezien
moest worden als een ‘single entity’ en dus immuun was voor section 1 Sherman
Act.28 In hoger beroep ging deze zienswijze onderuit. De anti-competitieve aspec-
ten veroorzaakt door een verbod op cross-ownership, wogen zwaarder dan de pro-
competitieve aspecten. Het Circuit Court overwoog dat de structuur van de league
niet gebruikt mag worden als een escaperoute om onder het toepassingsbereik van
het kartelrecht meer specifiek, section 1 Sherman Act, uit te komen.29 In het kort
toont deze zaak dat de single entity-verdediging geen kans van slagen heeft als de
rechter de nadruk legt op het separaat eigendom van de clubs evenals het generen
van inkomen door de clubs, los van de league.30

26 The doctrine derives from declarations in several Supreme Courts opinions, Vergelijk United States versus
Yellow Cab Co. 332 U.S. 218 (1947) en Kiefer Steward Co. versus Joseph E. Seagram & Sons Inc. 340 U.S.
211 (1951). De beslissingen van het Supreme Court in bijvoorbeeld United States v Yellow Cab en Kiefer
Steward ondersteunen deze zienswijze. In Yellow Cab kocht een fabrikant van taxi’s door het gehele land taxi-
bedrijven. Het Supreme Court overwoog dat indien de koopcontracten tussen de fabrikant en de taxibedrijven
op onredelijke wijze concurrenten van de markt zouden uitsluiten, sprake kon zijn van een schending van sec-
tion 1. Hier deed niet aan af dat de ondernemingen door gezamenlijk eigendom met elkaar verbonden of gein-
tegreerd zijn.
Het arrest Kiefer Steward betrof twee fabrikanten van alcoholische dranken, die onder gezamenlijk eigendom
opereerden. De fabrikanten trachtten een maximale verkoopprijs vast te stellen ten aanzien van andere groot-
handelaren uit Indiana. Deze gedraging, zo stelde het Supreme Court, was in strijd met het antitrustrecht. Het
Supreme Court herhaalt wat zij had uiteengezet bij Yellow Cab en voegt daaraan toe dat deze regel vooral toe-
gepast moet worden omdat de twee fabrikanten zich voordoen als concurrenten van elkaar.

27 North American Soccer league (‘NASL’) versus National Football League (‘NFL’), 670 F. 2d 1249, 1250 (2d
Cir. 1982), cert. denied, 459 U.S. 1074 (1982), vergelijk Los Angeles Memorial Coliseum versus National
Football league, 726 F. 2d. 1381, 1387 (9th Cir. 1984) cert. Denied 469 US 990 (1984).

28 In North American Soccer League versus National Football League 670 F. 2d 1249 (2d Cir.) cert. Denied, 459
U.S. 1074 (1982) the Court stated that: ‘The theory that a combination of actors can gain exemption from [sec-
tion] 1 of the Sherman Act by acting as a ‘joint venture’ has repeatedly been rejected by the Supreme Court and
the Sherman Act has been held applicable to professional sports teams by numerous lesser federal courts.’
Next to this argument the court feared that the single entity status would allow the league to escape the anti-
trust laws for agreements which outweighed anti competitive effects.’

29 670 F.2d at 1252. ‘... To tolerate such a loophole would permit league members to escape antitrust responsibi-
lity for any restraint entered into by them that would benefit their league or enhance their ability to compete
even though the benefit would be outweighed by its anticompetitive effects.’

30 670 F.2d at 1252.
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Terwijl in hoger beroep het Circuit Court weigerde om de single entity claim te
accepteren stelt rechter Rehnquist in een sterk afwijkende mening dat ‘the league
competes as a unit against other forms of entertainment’.31 In tegenstelling tot de
mening van de meerderheid van de rechters zet hij juist zwaar aan op de noodzaak
van samenwerking. De NFL-teameigenaren produceren immers gezamenlijk het
product ‘American Football’. Hoewel, volgens Rehnquist, teams met elkaar rivali-
seren op het speelveld, concurreren zij zelden met elkaar op de markt. Ter onder-
bouwing wijst hij op het feit dat de teameigenaren gezamenlijk televisiecontrac-
ten afsluiten en de inkomsten via een verdeelsleutel over de teams verdelen.
Volgens hem concurreren de teams daarentegen wel als twee teams gevestigd zijn
in één en dezelfde stad, zoals New York of Los Angeles. Deze teams concurreren
met elkaar om bezoekers voor thuiswedstrijden en lokale televisie-inkomsten. In
ieder ander opzicht concurreert de league, zo beweert Rehnquist, als één eenheid
met andere vormen van entertainment.32 Hij komt tot de slotsom dat NFL-football
een ander product is, dan het product dat de teams onafhankelijk van de league
kunnen aanbieden. De NFL is in zijn ogen dus niet een gezamenlijk verkooppunt
dat de individuele goederen van tal van verkopers op de markt aanbiedt, maar een
afzonderlijke verkoper die het product aanbiedt op de markt. De teams vormen als
het ware de ‘grondstoffen’ van het product.33

In de zaak Los Angeles Memorial Coliseum versus National Football league34

bracht de NFL wederom de single entity verdediging naar voren. In deze zaak
stond de geplande verhuizing van de Oakland Raiders naar Los Angeles centraal.
De regelgeving van de NFL maakte de geplande verhuizing van een team (‘relo-
cation’) afhankelijk van de goedkeuring van driekwart van de leden. De single
entity theorie kreeg geen steun in hoger beroep. 

Als eerste punt bracht het Circuit Court naar voren dat in eerdere zaken beper-
kingen in relatie tot de spelersmarkt in strijd waren met section 1 Sherman Act.
Een single entity-verdediging is dus volgens het Circuit Court inconsistent met
deze uitspraken. Ten tweede waren de argumenten ook inconsistent met de ‘intra-
enterprise conspiracy cases’ (zie par. 18.5.1). Als een ‘conspiracy’ tussen twee
ondernemingen onder gezamenlijk eigendom kon bestaan, is dit zeker bij lossere

31 459 U.S. 1074, 1077 (1982).
32 ‘Although individual NFL teams compete with one another on the playing field, they rarely compete in the mar-

ket place. The NFL negotiates its television contracts, for example, in a single block. The revenues from bro-
adcast rights are pooled. Indeed, the only inter-team competition occurs when two teams are located in one
major city, such as New York or Los Angeles. These teams compete with one another for home game atten-
dance and local broadcast revenues. In all other respects, the league competes as a unit against other forms of
entertainment.’

33 ‘…Thus, NFL football is a different product from what the NFL teams could offer independently, and the NFL,
like ASCAP, is ‘not really a joint sales agency offering the individual goods of many sellers, but is a separate
seller offering its [product] of which the individual [teams] are raw material. [The NFL], in short, made a mar-
ket in which individual [teams] are inherently unable to compete fully effectively.’ Uiteindelijk past hij de ancil-
lary restraints doctrine toe, maar de algehele argumentatie ligt ook ten grondslag aan de single entity theorie.

34 Los Angeles Memorial Coliseum versus National Football league, 726 F. 2d. 1381, 1387 (9th Cir. 1984) cert.
Denied 469 US 990 (1984).
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samenwerkingsverbanden, zoals een sportsleague, het geval. Het beleid van de
league wordt niet uitgestippeld door een moederonderneming, maar door ver-
scheidene ondernemingen die gezamenlijk het optreden bepalen op de markt.35

Als laatste brengt het Circuit Court naar voren dat de gescheiden opbrengsten en
verliezen, aantonen dat de teams wel degelijk gescheiden entiteiten zijn. De clubs
rivaliseren met elkaar zowel op als buiten het veld, bijvoorbeeld als het gaat om
het aantrekken van spelers, coaches, management, e.d. Indien twee clubs in de
buurt van elkaar zijn gelegen, concurreren zij ook nog eens met elkaar om toe-
schouwers en om lokale radio- en televisie-inkomsten.36 Dus is de samenwerking
tussen de clubs niet voldoende om de league als single entity te classificeren.37

Bij gebrek aan een uitspraak van het Supreme Court en aangewakkerd door afwij-
kende meningen van bepaalde rechters, waaronder Rehnquist, ontstond in de
Verenigde Staten steeds meer aandacht voor de single entity-verdediging in sport
en antitrustzaken. Een extra impuls kreeg deze benadering, door de toepassing van
de redenering van het Supreme Court in Copperweld Corp. versus Independence
Tube Corp in 1984, zoals toegepast door lagere rechters op de sportorganisatie.38

18.5.2 Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp

In de zaak Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp hadden een moe-
deronderneming en haar volle dochter getracht een concurrent uit de markt te wer-
ken. In hoger beroep redeneerde het Circuit Court, in de lijn met de ‘intra-enterp-
rise conspiracy’-zaken zoals uiteengezet door het Supreme Court in United States
versus Yellow Cab39 and Kiefer Steward40 en stelde dat indien sprake is van vol-
doende afgescheiden entiteiten, zij ook als zodanig voor het antitrustrecht behan-
deld moeten worden.41

Het Supreme Court oordeelde echter dat een onderneming en haar dochter bin-
nen het mededingingsrecht als één entiteit beschouwd moeten worden en onmo-

35 Los Angeles Memorial Coliseum versus National Football league, 726 F. 2d. 1381, 1387 (9th Cir. 1984) cert.
Denied 469 US 990 (1984). r.o. 1389.

36 Los Angeles Memorial Coliseum versus National Football league, 726 F. 2d. 1381, 1387 (9th Cir. 1984) cert.
Denied 469 US 990 (1984) r.o. 1389-90.

37 Los Angeles Memorial Coliseum versus National Football league, 726 F. 2d. 1381, 1387 (9th Cir. 1984) cert.
Denied 469 US 990 (1984). Id. r.o. 1404-1405 (Williams, J. dissenting). Rechter Williams weigerde de meer-
derheid in deze opinie te ondersteunen:’the majority’s failure to reconcile properly the organizational and ope-
rational aspects of the league enterprise with economic reality severely threatened consumer welfare’

38 Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp, 467 US 752 (1984).
39 332 U.S. 218 (1947). 
40 340 U.S. 211 (1951).
41 691 F. 2d 310 (1982), at 318. ‘when there is enough separation between the two entities to make them as two

independent actors sensible.’ Het Supreme Court ging niet over een nacht ijs, maar bekeek nauwgezet de intra-
enterprise doctrine alvorens deze te verwerpen. Toen het Supreme Court nogmaals de zaken United States v
Yellow Cab and Kiefer Stewart beschouwde kwam de Court tot het oordeel dat het Supreme Court in deze
zaken weliswaar de intra-enterprise doctrine aanhing, maar dat het de rechtvaardigingsgronden voor een der-
gelijke regel nooit in detail had verkend of geanalyseerd. Het Supreme Court stelde dat de doctrine een relatief
kleine rol had gespeeld in beslissingen van de Court en zag in de beslissing in Yellow Cab geen aanleiding voor
een ruime interpretatie van de doctrine.
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gelijk onder het bereik van section 1 Sherman Act gebracht kunnen worden.42 Van
belang is dat het Supreme Court een toetsingscriterium vaststelde, gebaseerd op
de economische belangen van de betrokken entiteiten. 

Voor de kwalificatie als single entity moeten de entiteiten in kwestie een com-
plete unity of interest tentoonspreiden.43 Gezamenlijke gedragingen van een moe-
deronderneming en haar dochteronderneming (in volledig eigendom) moeten
sindsdien door het Supreme Court worden beoordeeld als ware sprake van één
afzonderlijke onderneming voor het toepassingsbereik van section 1 Sherman Act.
Beide ondernemingen delen dezelfde belangen, hebben dezelfde doelen en zijn
dus één. ‘They are not unlike a multiple team of horses drawing a vehicle under
the control of a single driver.’ De doelen worden gevolgd en vastgesteld in over-
eenstemming met één gemeenschappelijk bewustzijn. Met of zonder formele
overeenkomst handelt de dochter- dus ten behoeve van de moederonderneming.
Als beide overeenkomen zich op een bepaalde wijze te gedragen, voegen zij niet
plots economische bronnen samen die voorheen voor andere doeleinden werden
benut.44

18.5.3 De Copperweld-analyse toegepast op gezamenlijke gedragingen bij
separate ondernemingen?

Het Supreme Court in Copperweld maakt duidelijk dat de single entity theorie niet
op gaat voor joint ventures.45 Het Supreme Court sprak zich niet uit onder welke
omstandigheden een moederonderneming wel zou kunnen samenzweren met een
onderneming waarin de moederonderneming niet het volledig eigendom bezit.46

Toch wordt verondersteld dat het Supreme Court naar de inhoud van de overeen-
komst keek en een analyse toepaste die in bepaalde gevallen, waarbij sprake is van
gezamenlijke gedragingen, kan worden toegepast. Dat het Supreme Court daad-
werkelijk de Copperweld-route toepast op gescheiden ondernemingen blijkt uit
een zaak voor het Supreme Court Arizona versus Maricopa County Medical
Society.47 Het Supreme Court heeft in deze zaak verklaard dat een partnerschap of

42 ‘a parent and its subsidiary could not possible be in violation of antitrust law under section 1 of the act becau-
se they were incapable of conspiring with one another.’

43 In Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp. 104 S. Ct. 2741 (1984), the Supreme Court held that
that a parent and its wholly owned subsidiary have identical economic interest and therefore found that the sing-
le entity status was appropriate. 

44 The co-ordinated activity of a parent and its wholly owned subsidiary must be viewed as that of a single enterp-
rise for purposes of 1 Sherman Act. A parent and its wholly owned subsidiary have a complete unity of inte-
rest. Their objectives are common, not disparate, and their general corporate objectives are guided or determi-
ned not by two separate corporate consciousness’, but one. They are not unlike a multiple team of horses dra-
wing a vehicle under the control of a single driver. With or without formal agreement the subsidiary act for the
parent’s benefit. If the parent and the subsidiary ‘agree’ to a course of action there is no sudden joining of eco-
nomic resources that had previously served different interests, and there is no justification for 1 scrutiny. In
reality the parent and subsidiary always have a ‘unity of purpose or a common design.’

45 Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp. 104 S. Ct. 2741 (1984) at 768. 
46 104 S. Ct. At 2740. : ‘under what circumstances, if any, a parent may be liable for conspiring with an affilia-

ted corporation it does not completely own.’
47 457 U.S. 332 (1982).
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gezamenlijke gedragingen, met een meer permanent karakter48 moeten worden
gezien als een ‘single firm’ die in concurrentie treedt met andere verkopers in de
markt omdat zij, die anders concurrenten van elkaar zouden zijn, kapitaal samen-
voegen en het risico van zowel verlies als winst delen.49 Deze entiteiten trachten
immers ‘efficiencies’ te creëren en delen hetzelfde economisch belang in het uit-
eindelijke resultaat van de gezamenlijke gedragingen. De pro-competitieve en nut-
tige effecten van de samenwerking wegen dus bij voorbaat zwaarder dan de anti-
competitieve effecten. 

In het kort, gebaseerd op de bevindingen van het Amerikaans Hooggerechtshof
in Copperweld en Arizona, kan een beroep op de single entity theorie slechts dan
slagen indien sprake is van gezamenlijke gecoördineerde gedragingen met een
permanent karakter, waarbij tevens tussen de entiteiten sprake moet zijn van een-
heid van economische belangen. Het laatstgenoemde kan blijken uit het feit dat de
entiteiten winsten en verliezen delen. Door dit criterium is de analyse dat onder-
nemingen zelfs als unilateraal kunnen worden beschouwd indien geen sprake is
van gezamenlijk eigendom gerechtvaardigd. 

18.5.4 Single entity: VS na Copperweld

Na Copperweld50 heeft met name wederom de NFL herhaaldelijk geprobeerd om
de single entity-status te claimen. In Sullivan versus National football league51

stelde het Federal Court dat de NFL zich niet onderscheidde door een ‘unity of
interest’ omdat ieder team van elkaar te scheiden belangen nastreeft, in relatie tot
de belangen van de NFL. Om deze zienswijze te onderstrepen stelde het Federal
Court dat binnen de NFL teams met elkaar concurreren voor spelers, coaches,
fans, etc.52 Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking wanneer teams dezelfde
markt bedienen zoals de verschillende basketballteams in New York. Clubs zijn
verantwoordelijk voor het eigen ondernemingshandelen en zijn dan ook econo-
misch zelfstandig. De Duitse Klingmüller hanteert een vergelijkbare redenering.
In relatie tot de Amerikaanse professionele basketbalsport stelt zij dat de clubs in
de regel zelfstandig economisch handelen en slechts sporadisch gezamenlijk eco-
nomisch handelen. Volgens haar zijn de gezamenlijke inkomsten van het samen-
werkingsverband als geheel goed voor ongeveer 15% tot 20% van de inkomsten
van een enkele club en vormen daarmee niet de belangrijkste inkomstenbron.53

Dus vervolgt ze, gaat het in de basketball-league voornamelijk om de onderne-
mersgeest van de afzonderlijke clubs. Volgens Klingmüller zijn de beslissingen

48 ‘partnership with a more permanent character’.
49 457 U.S. 332 (1982), at 356. ‘pool their capital and share the risks of losses well as the opportunities for pro-

fit’.
50 Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp, 467 US 752 (1984).
51 Sullivan versus National Football League 34 F.3d 1091 (1964), at 1099 cert denied 469 U.S. 990 (1984).
52 Van Glish, 1 Sports L.J. (1994), p. 79.
53 A. Klingmüller, Die rechtliche Struktur der US-amerikanischen Berufssportligen am Beispiel der National Bas-

ketball Association (NBA), Munster: Lit. Verlag (Munsteraner Studien zur Rechtsvergleichung; 27), 1998, p. 86.
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die binnen een league door de leden genomen worden dus niet doordrenkt van een
‘corporate consciousness’54 ‘Die Mitglieder (Clubeigentümer) beëinflussen die
Liga Politik nach ihren individuellen Vorstellungen und Interessen.’55 Iedere club is
immers financieel, juridisch en administratief/technisch zelfstandig en heeft daar-
om niet, zoals vereist is in Copperweld, een zelfde belang en de volledige contro-
le.56

Aanhangers van de single entity benadering stellen dat het er om gaat dat de
clubs in gezamenlijkheid de competitie produceren en belang hebben bij een zo
kwalitatief hoogwaardig product. Het Supreme Court ziet de ‘single firm’ als een
‘partnership with a more permanent character’, die in concurrentie treedt met
andere verkopers in de markt, omdat de partners ‘pool their capital and share the
risks of losses as well as the opportunities for profit’57 en hiermee ‘share a unity
of economic interest’. Roberts e.a. interpreteren deze overweging als bewijs dat de
clubs een bepaald soort divisies zijn binnen één onderneming.58

De single entity krijgt steeds meer aanhang.59 Normaal gesproken worden hori-
zontale afspraken, tussen afzonderlijke ondernemingen met dezelfde belangen,
die de mededinging beperken maar eveneens aanzienlijke economische voordelen
genereren zoals joint ventures, in de Verenigde Staten onderworpen aan section 1
Sherman Act.60 En zo wordt, mede door gebrek aan een uitspraak van het Supreme
Court, duidelijk dat dit leerstuk nog niet voldoende vorm heeft aangenomen, met
als gevolg dat in bijna iedere sport en antitrustzaak in de Verenigde Staten een
beroep wordt gedaan op de single entity theorie.61

54 Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp, 467 US 752 (1984).
55 A. Klingmüller, Die rechtliche Struktur der US-amerikanischen Berufssportligen am Beispiel der National

Basketball Association (NBA), Munster: Lit. Verlag zie ook Ross, 39 Emory L.J. (1990), 463, (467, Fn. 20)
annoteerd, 1998, p. 87.

56 Zij staat, met name in Duitsland, niet alleen in deze veronderstelling. Ook Hannamann zet een vergelijkbare
redenering uiteen in haar proefschrift.I. Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport,
Berlin: Duncker & Humblot, 2000. 

57 457 U.S. 332 (1982), at 356. 
58 G.R. Roberts, The single entity status of sports Leagues under section 1 of the Sherman Act an alternative view,

60 Tulane Law Review 562, 586-589.
59 NFL versus North American Soccer League, 459 U.S. 1074, 1077 (1982).
60 Pinnacle Port Community Assn. versus Orenstein, 872 F 2d 1536, 1539 (11th Cir. 1989). Een joint venture is

‘a combination of a number of single business entities which join together and form an alliance through agree-
ments for the purpose of producing a particular product.’A joint venture is a joint business undertaking by two
or more parties who agree to share risks as well as the profits of the venture.’

61 San Francisco Seals versus National Hockey League 379 F. Supp. 966 (C.D. Cal 1974). In San Francisco Seals
versus National Hockey League rules that the NHL didn’t violate the antitrust laws by refusing to permit its
Oakland franchise to move to Vancouver. Seaburry Management Inc. versus Professional Golf Ass’n of Am.
Inc. 878 F. Supp 771, 778 (D. Md. 1994). Sullivan versus NFL, 34 F.3d 1091 (1st Cir. 1994); North American
Soccer League versus NFL, 670 F.2d 1249 (2d Cir. 1982); Smith versus Pro Football, Inc., 593 F.2d 1173, 1179
(D.C. Cir. 1978).
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18.5.5 VS: Naar een meer coherente organisatievorm

De single entity theorie heeft aan de basis gestaan van de zoektocht naar meer
coherente organisatiestructuren, die dus meer kenmerken vertonen van één single
firm, dan de huidige leaguestructuur. De zoektocht werd ingegeven door de wens
sportregelingen in de luwte houden van het kartelverbod (section 1 Sherman Act).
Een dergelijke nieuwe organisatiestructuur stond ter discussie in de zaak Fraser
et. al. versus Major League soccer.62 Tien professionele voetbalspelers spanden
een antitrustzaak aan tegen MLS en het overkoepelende orgaan voor professio-
neel- en amateurvoetbal in de Verenigde Staten, USSF. Terwijl normaal gesproken
spelers in dienst zijn van de club zijn de spelers in dienst van de bond. De teams
kunnen dus ten aanzien van de spelersmarkt niet zelfstandig keuzes maken. Deze
situatie staat op gespannen voet met de basisbeginselen van sport omdat de sport
erbij gebaat is dat de clubs zo veel mogelijk zelfstandigheid behouden om opti-
maal te kunnen rivaliseren op het speelveld en de competitie zo ‘eerlijk’ en span-
nend mogelijk te laten verlopen. 

De Major League Soccer (MLS) is een relatief nieuwe league en meer centraal
gestructureerd, in vergelijking tot de traditionele Major Leagues (NBA, NFL,
NHL and MLB) in de Verenigde Staten.63 De spelers eisten drie maal de geleden
schade als gevolg van mededingingsbeperkende gedragingen van de MLS op de
spelersmarkt. Het District Court of Massachusetts64 paste de single entity theory
toe in deze zaak en stelde dat section 1 of the Sherman Act zich niet uitstrekt tot
unilaterale activiteiten zoals de centraal door de Major League gecontracteerde
spelers.65 In hoger beroep is het Circuit Court minder stellig in deze bewering.
Rechter Boudin geeft in alle openheid toe dat het hem moeilijk valt de Copper-
weld-opinie te transponeren naar deze situatie, terwijl toch de functionele organi-

62 Fraser et. al. versus Major League Soccer, 97 F. Supp. 2d 130 (D.C. Mass.), 19 April 2000.
63 Mako, Rules restricting Player Movement Under The Federation Internationale de Football: Do They Violate

U.S. Antitrust Law? New York Law School Journal of International and Comparative Law, 1999, p. 431.
Voordat de MLS werd opgericht bestond er geen professionele voetbalbond in de Verenigde Staten. Dit veran-
derde met het zicht op het Wereld Kampioenschap Voetbal in de Verenigde Staten in 1995. De bestaande vier
Major Leagues stimuleren rivaliteit tussen teams door afzonderlijk eigendom na te streven en de sterke binding
met de plaats van vestiging te benadrukken. Het oorspronkelijk idee was daarentegen om de MLS te structu-
reren als een ‘single corporate entity’. De president van de USSF en Alan Rothenberg en anderen kwamen tot
deze structuur mede omdat zij antitrustproblemen wilden voorkomen: ‘He also consulted antitrust counsel in
the hope of avoiding the antitrust problems which other sports leagues such as the National Football League
(‘NFL’) had encountered….’De MLS zou dan niet alleen het eigendom toekomen van de teams maar eveneens
de teams beheren en controleren. Investeerders zouden slechts een deel van de MLS in handen kunnen krijgen.
MLS zou zelf de spelers, coaches en ander personeel in dienst nemen en vervolgens deze werknemers over de
teams verdelen. Zowel de nationale als lokale inkomsten alswel de verliezen zouden rechtstreeks naar de MLS
vloeien. Uiteindelijk bleken te weinig investeerders bereid aan dit concept mee te willen werken. De structuur
van de MLS werd aangepast. Investeerders kunnen nu teams in de meeste gebieden als NY, LA, Boston,
Washington min of meer zelfstandig beheren, terwijl de league voor de andere teams bevoegd is. De inves-
teerder die een team persoonlijk leidt heeft het gezicht van een ‘front office’ en rekruteert zelf (een deel van)
zijn spelers.

64 Fraser et. al. versus Major League Soccer, 97 F. Supp. 2d 130 (D.C. Mass.), 19 April 2000.
65 Zie over deze zaak, voor het Hoger beroep, Michael P. Waxman, Fraser versus MLS, L.L.C.: Is there a sham

exeption to the Copperweld Single Entity Immunity? In: Marquette Sports Law Review, Volume 12, fall 2001,
number 1. 
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satiestructuur beter is toegesneden op de single entity-gedachte. De organisatie
kent bijvoorbeeld geen teameigenaren maar investeerders. De league is in deze
structuur de eigenaar van de teams. Een aantal van die investeerders leiden een
team als een front office en rekruteren zelf spelers.66 Deze ‘Operator investors’
hebben een aandeel in de league en zijn aangewezen om een team te beheren. De
league onderhandelt en sluit de ‘Standard Player Agreements (‘SPA’)’ met de spe-
lers, en betaalt ook de spelers uit. De MLS is daarom van mening dat het gaat om
een ‘single entity’ omdat het ‘one legal person’ betreft. 

Krachtens de Copperweld-test67 moet ten eerste sprake zijn van een: ‘comple-
te unity of interest’. De teams en MLS brengen in deze zaak naar voren dat zij een
‘complete unity of interest’ hebben omdat de teams allemaal eigendom zijn van
MLS en dus niet het eigendom zijn van individuele gescheiden entiteiten. De MLS
functioneert als een ‘single entity’. Ten tweede is volgens de league geen sprake
van ‘independent economic factors (forming) a common plan.’ De teams zijn
immers nooit separate entities geweest alvorens zij toetraden tot de MLS. De MLS
verschilt hierin wezenlijk van andere sportorganisaties omdat daar sprake is van
onafhankelijk privaat eigendom van sportteams. 

De spelers brengen daartegen in dat de MLS weliswaar doet voorkomen dat
het hier een ‘single entity’ betreft, maar dat het in wezen volgens de spelers gaat
om verschillende entiteiten die elk het eigen belang nastreven en samenzweren
(conspire) ter monopolisering en het uitbannen van concurrentie, op de ‘players
services market’. In werkelijkheid, zeggen de spelers, gaat het om de operator

66 De MLS is thans georganiseerd als een limited liability company onder Delaware law. Een LLC is een vorm
van een ‘statutory business organisation’ dat de voordelen van een partnership combineert met de voordelen
van een Corporation. Onder Delaware law is een LLC een ‘separate legal entity’ en opereert afgescheiden van
haar leden. De structuur van de MLS wordt gedragen door een MLS ‘Agreement’. Deze overeenkomst roept
een Management Committee in het leven dat bestaat uit vertegenwoordigers van iedere investeerder. Dit
management Committee is de bevoegde autoriteit als het gaat om de ‘business and affairs’ van de MLS. De
investeerders zijn ‘capital contributing members’ van de MLS die via een contract een ‘Operating Agreement’,
een of meer teams kunnen beheren. Er bestaan overigens ook passieve incvesteerders die geen team beheren.
operator-investeerders beheren dus weliswaar de teams, maar kunnen niet worden aangemerkt als eigenaar. De
investeerders hebben ‘limited liability, own undivided interests in the company’s property and are bound by the
terms of their agreement’.
De operator-investeerders nemen zelf geen spelers aan. Spelers worden als werknemers aangenomen door de
MLS. Op centraal niveau stelt de MLS regels in voor de acquisitie, het toewijzen en de overgang van spelers.
Het toewijzen van spelers is onderworpen aan de richtlijnen van het Management Committee. In de richtlijnen
staat, onder meer, een ‘salary cap’ opgenomen, wat in dit geval betekent dat een grens wordt gesteld aan het
totale bedrag dat de league aan spelerssalarissen mag uitgeven. De topspelers worden centraal door de MLS
over de teams verdeeld ‘aiming to prevent talent imbalances and assure a degree of comparability of team
strength in order to promote competitive soccer matches’. De toewijzing wordt geëffectueerd, tenzij 2/3 van de
leden van het Management Committee, de toewijzing afkeurt. De meeste andere spelers, ‘non-’marquee’ play-
ers’ worden door de individuele operator investors geselecteerd, via bijvoorbeeld drafts. De league staat de
overgang van een speler tussen twee teams in beginsel toe. Een dergelijke ‘transfer’ moet wel ter goedkeuring
aan het centrale kantoor van de MLS worden aangeboden. Het wisselen van spelers mag niet gekoppeld zijn
aan een financiële vergoeding. MLS verdeelt de winsten en verliezen over zijn investeerders. Inkomsten beho-
ren de MLS toe; ‘MLS owns and controls all trademarks, copyrights, and other intellectual property rights that
relate in any way either to the league or to any of its teams. MLS owns all tickets to MLS games and receives
the revenues from ticket sales., etc. De teamoperators behouden de inkomsten uit strikt lokale zaken als inkom-
sten van lokale sponsors e.d. 

67 Copperweld Corp. versus Independence Tube Corp, 467 US 752 (1984).
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investors. Zeven van de tien teams hebben een ‘operator investor’ en dat is volgens
de spelers een onafhankelijke actor die in een bepaalde markt opereert. Iedere
‘operator investor’ heeft namelijk beslissingsbevoegdheid als het gaat om het aan-
trekken van coaches en de staf van de frontoffice, en is verantwoordelijk voor de
meeste lokale inkomsten en voor de meeste andere kosten, behoudens de kosten
van spelers. De operator investors zijn dus volgens de spelers onafhankelijke enti-
teiten die concurreren op het gebied van fan-support, coaches en ander personeel,
merchandise, etc. Zij zouden bij een normale werking van de markt ook met
elkaar om spelers concurreren ware het niet dat er een monopolie in de weg staat. 

In hoger beroep doet de rechter geen uitspraak over de single entity theorie in
relatie tot de MLS maar wijst wel op verschillen met de zaak Copperweld. Volgens
het Circuit Court bestaat er tussen de investeerders verschil in ondernemingsbe-
langen, terwijl dit in Copperweld niet het geval was. Verder zijn ook bepaalde
functies gedelegeerd aan de investeerders en dit brengt mogelijk concurrentie met
zich. Ten tweede stelt het Circuit Court dat de argumentatie voor toepassing van
de single entity wordt afgezwakt door het feit dat de operators/investors niet
slechts ten dienste staan van de MLS, maar zich ook als concurrenten gedragen.
Het Circuit Court is van mening dat geen sprake is van een zaak die volstrekt ana-
loog is aan Copperweld. Er is sprake van een meer hybride overeenkomst, die zich
ergens tussen één volledig geïntegreerde onderneming, en een samenwerking tus-
sen gevestigde concurrenten, betreft.68 Het Circuit Court vindt dat bij dit type
organisaties de rechter voor een keus staat om ofwel een functionele test te ont-
wikkelen, of om section 1 Sherman Act zo aan te passen dat een set aan flexibele
regels ontstaat voor min of meer onafhankelijke multi-partijen-ondernemingen.

‘In all events, we conclude that the single entity problem need not be answered definitively in

this case. The case for expanding Copperweld is debatable and, more so, the case for applying

the single entity label to MLS (…)’.

18.5.6 Ruimte voor het bestaan van een beperkte single-entitytheorie

In de Verenigde Staten schept het Circuit Court in hoger beroep in Chicago ver-
sus NBA ruimte voor een beperkte single entity theorie.69 De functionele test in
Copperweld dient te worden toegepast per league en zelfs per gedraging. Een
league kan misschien wel als één onderneming opereren op de markt, bijvoor-
beeld bij de collectieve verkoop van televisierechten, en is geen single entity in
relatie tot de spelersmarkt: 

68 ‘To sum up, the present case is not Copperweld but presents a more doubtful situation; MLS and its opera-
tor/investors comprise a hybrid arrangement, somewhere between a single company (with or without wholly
owned subsidiaries) and a cooperative arrangement between existing competitors. And, of course, there is not
one kind of hybrid but a range of possibilities (imagine the operator/investors with their separate entrepre-
neurial interests but without their control of MLS). The question is what legal approach to take. The law at this
point could develop along either or both of two different lines…’

69 Chicago Professional sports limited partnership and WGN Continental Broadcasting Company versus National
Basketball Association, Court of Appeal for the 7th circuit, 1996.
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‘Sports are sufficiently diverse that it is essential to investigate their organization and ask

Copperweld’s functional question one league at a time—and perhaps one facet of a league at a

time, for we do not rule out the possibility that an organization such as the NBA is best under-

stood as one firm when selling broadcast rights to a network in competition with a thousand

other producers of entertainment, but is best understood as a joint venture when curtailing com-

petition for players who have few other market opportunities. Just as the ability of McDonald’s

franchises to coordinate the release of a new hamburger does not imply their ability to agree on

wages for counter workers, so the ability of sports teams to agree on a TV contract need not

imply an ability to set wages for players….’70

18.6 Waardering: naar een toepassing van de single-entitygedachte
in Europa?

De sportorganisatie kenmerkt zich door een monopolistische structuur. Soms
toont de sportorganisatie zich als één marktdeelnemer, alsof tussen de deelnemers
geen werkelijke concurrentie bestaat (single entity). Er is sprake van één onder-
neming op het moment dat de belangen van de clubs of personen in kwestie vol-
ledig geïntegreerd zijn. Het gaat dan om een interne allocatie van productiefacto-
ren. De belangen van de bond, clubs en personen variëren al naar gelang de aard
van de samenwerking. De noodzakelijkheid van horizontale samenwerking ligt in
het gegeven dat de basisbeginselen van de sport in regelgeving moeten worden
neergelegd door de overkoepelende sportbond en bepaalde besluiten ten aanzien
van bovenlokale activiteiten niet op lager niveau dan de bond gebracht kunnen
worden. Individuele sporters hebben in vergelijking tot clubs in de teamsport over
het algemeen minder reële autonomie en zijn onderworpen aan de strategie van de
bond. Door het groot aantal sporters kan besluitvorming in de meeste gevallen niet
op een lager niveau plaatsvinden dan op het niveau van de bond. Met andere woor-
den: de sportorganisatie in de individuele sport neigt eerder naar één onderneming
dan de sportorganisatie in de teamsport.

Eenheid van belangen
a. Ten aanzien van de waarborging van de basisbeginselen van sport (zie par. 1.6)

Ongeacht het onderscheid tussen teamsport en individuele sport blijft een feit
dat de clubs of personen in ieder geval geen handelingsvrijheid hebben op de
markt als het gaat om het waarborgen van de basisbeginselen van sport. Juist
omwille van de organisatie van boven-lokale activiteiten en ter waarborging
van de basisbeginselen van sport, is de overkoepelende sportorganisatie opge-
richt. Dit pleit voor een single entity benadering in bepaalde gevallen, name-
lijk in die gevallen dat het voorwerp van de overeenkomst is geënt op de waar-
borging van een basisbeginsel van sport, zoals de spelregels. 

70 Chicago Professional sports limited partnership and WGN Continental Broadcasting Company versus National
Basketball Association, Court of Appeal for the 7th circuit, 1996. 
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b. Ten aanzien van de exploitatie van de competitie (hoofdstuk 39 e.v.)
De clubs produceren gezamenlijk de competitie en die competitie kan geen
van de individuele clubs zelf produceren. De competitie is immers een optel-
som van een besloten reeks van wedstrijden. De organisator (in de teamsport
veelal de bond) is vanwege de partijdigheid van de individuele clubs, de laagst
mogelijke entiteit om de competitie tot stand te brengen. De bond is juist inge-
steld om bovenlokale activiteiten, zoals de organisatie van een competitie,
mogelijk te maken(hoofdstuk 2.2). De partijen in het wedstrijdspel zijn name-
lijk partijdig en niet in staat om dergelijke taken op een onafhankelijke wijze
zelf uit te oefenen. Aan de noodzakelijkheid van samenwerking dient een
groot gewicht te worden toegekend in relatie tot de exploitatie van de compe-
titie, anders dan bijvoorbeeld in relatie tot de spelersmarkt waar de clubs zon-
der enige twijfel met elkaar concurreren. Of dit zonder meer pleit voor een
single entity benadering is afhankelijk van bijvoorbeeld de vraag of de clubs
ten aanzien van het voorwerp van de overeenkomst gescheiden netwerken
onderhouden en of zij onafhankelijk van elkaar commerciële strategieën uit-
werken. 

Gezien het hybride karakter van de sportorganisatie, waarbij de bond/clubs/perso-
nen zich de ene keer als eenheid en de andere keer als concurrenten tonen, pleit ik
niet voor een algemene toepassing van de single-entity benadering op de sportor-
ganisatie. Hoewel in het algemeen in Europa een zeer grote terughoudendheid
bestaat ten aanzien van de toepassing van het single-entity concept, valt te beplei-
ten dat er zeker ten aanzien van bepaalde voorwerpen van de overeenkomst spra-
ke is van een volstrekte economische eenheid. 

In het huidige mededingingsrecht ligt echter de nadruk toch vooral op anti-kartel-
wetgeving gericht op samenwerking tussen onafhankelijke ondernemingen.
Overigens is het ook binnen dit kader mogelijk om de sporteigen kenmerken van
mededingingsrechtelijke interventie te vrijwaren. (zie volgend hoofdstuk). 

18.7 Toepassing art. 82 EG-Verdrag: clubs kunnen als ondernemin-
gen een collectieve machtspositie innemen

Nu de clubs in de regel als afzonderlijke ondernemingen voor de toepassing van
het mededingingsrecht worden gekwalificeerd en de activiteiten van de clubs bin-
nen het toepassingsbereik van art. 81 EG-Verdrag vallen, bestaat nog steeds de
mogelijkheid dat de clubs in gezamenlijkheid als één marktdeelnemer kunnen
optreden op de markt. Een machtspositie kan krachtens art. 82 EG-Verdrag wor-
den ingenomen door één onderneming, of door meerdere ondernemingen.71 In het
laatste geval is sprake van een collectieve machtspositie. 

71 Beschikking 7 december 1988, Vlakglas II, Pb L 33/44 van 4 februari 1989.
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In de zaak Bodson werd het feit dat de houders van een exclusieve gemeentelijke
lijkbezorgingconcessie tot eenzelfde concern behoorden, niet beslissend geacht
voor het bestaan van een collectieve machtspositie.72 Er moet rekening worden
gehouden met de aard van de verhoudingen tussen de ondernemingen van het con-
cern, en daarnaast moet worden bekeken of deze ondernemingen op de markt een
zelfde gedragslijn volgen, als door de moedermaatschappij bepaald.73 Het gaat bij
de discussie betreffende een collectieve machtspositie dan ook continu om de ver-
houding tussen ondernemingen en de gemeenschappelijke gedragslijn op de
markt.74 Het Hof van Justitie EG lette in de zaak Suiker Unie e.a./Commissie
onder meer op de financiële banden tussen suikerproducenten en de grootste sui-
kerproducent op de Belgische markt en nam het Hof van Justitie EG tevens in aan-
merking dat de ondernemingen een door die producent vastgesteld verkoopbeleid
hadden gevolgd.75 Het Hof van Justitie EG concludeerde dat de marktaandelen van
alle producenten bij elkaar moesten worden opgeteld om te kunnen bepalen, in
welke mate de grootste van hen een machtspositie innam. Voorts in het arrest
Almelo bepaalde het Hof van Justitie EG dat ‘voor het bestaan van een (...)
machtspositie (...) vereist, dat de ondernemingen (...) door zodanige banden met
elkaar verenigd zijn, dat zij hun optreden op de markt kunnen coördineren.’ In de
zaak Centro Servizi Spediporto stelde het Hof van Justitie EG, dat voor het bepa-
len of sprake is van een collectieve machtspositie kenmerkend zou zijn dat de
ondernemingen de mededinging onderling beperken.76 In de zaak Frankrijk/
Commissie stond de vraag centraal of een voorgenomen concentratie zou leiden
tot een collectieve machtspositie op de markt.77 Het Hof van Justitie EG legde het
criterium aan of de concentratie zou leiden tot een situatie waarin de daadwerke-
lijke mededinging op de relevante markt op significante wijze wordt belemmerd
door de bij de concentratie betrokken ondernemingen en een of meer derde onder-
nemingen die samen, vooral als gevolg van de tussen hen bestaande banden, één
front kunnen vormen op de markt en in aanzienlijke mate onafhankelijk van de
andere concurrenten, de klanten en, ten slotte, de verbruikers kunnen handelen. 

Er is sprake van collectieve dominantie als meerdere ondernemingen zich op
een specifieke markt verenigen en dusdanige economische banden met elkaar
hebben dat zij gezamenlijk een dominante positie innemen ten overstaan van
andere ondernemingen in die markt. Met andere woorden: ook een groep onder-
nemingen kan een collectieve machtspositie innemen.78 Bij de bepaling van een

72 HvJ EG 4 mei 1988, zaak C-30/87 Bodson, Jur. p. 2479.
73 HvJ EG 4 mei 1988, zaak C-30/87 Bodson, Jur. p. 2479, onder punt 20.
74 Conclusie van Advocaat Generaal N. Fenelly, van 29 oktober 1998, Gevoegde zaken C-395/96 P en C-396/96

P, Compagnie Maritime Belge NV en Dafra-Lines tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, onder
25.

75 HvJ EG 16 december 1975 40/73 tot en met 48/73, 50/73, 54/73 tot en met 56/73, 111/73, 113/73 en 114/73,
Suiker Unie, Jur. p. 1663, punten 377 en 378. 

76 HvJ EG 5 oktober 1995, Centro Servizi Spediporto C-96/94, Jur. p. I-2883, punt 33 en 17 oktober 1995, DIP
e.a. C-140/94 tot en met C-142/94, Jur. p. I-3257, punt 26

77 HvJ EG 31 maart 1998 C-68/94 en C-30/95, Jur. p. I-1375.
78 In Vlak Glas werd een dergelijke benadering voor het eerst uiteengezet ‘Twee of meer ondernemingen kunnen

een machtspositie in de zin van artikel 86 innemen, wanneer twee of meer onafhankelijke economische eenhe-
den op een specifieke markt door zodanige economische banden zijn verenigd, dat zij hierdoor te zamen 
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collectieve machtspositie dienen de ondernemingen in kwestie op een specifieke
markt gezamenlijk te handelen of op te treden.79 In de zaak Frankrijk/Commissie
stond de vraag centraal of een voorgenomen concentratie zou leiden tot een col-
lectieve machtspositie op de markt.80 Het Hof van Justitie EG overwoog dat spra-
ke zou zijn van een collectieve machtspositie indien de concentratie zou leiden tot
een situatie waarin de daadwerkelijke mededinging op de relevante markt op sig-
nificante wijze wordt belemmerd door de bij de concentratie betrokken onderne-
mingen en één of meer derde ondernemingen die samen, vooral als gevolg van de
tussen hen bestaande banden, één front kunnen vormen op de markt en in aan-
zienlijke mate onafhankelijk van de andere concurrenten, de klanten en, ten slot-
te, de verbruikers kunnen handelen. 

Het kan zo zijn dat de clubs of sporters zich, wat hun gedrag op de markt betreft,
zodanig hebben verbonden dat zij op deze markt ten opzichte van concurrenten,
handelspartners en de consument als een collectieve eenheid zijn te beschouwen.81

Voor de sport in het arrest Piau maakt het Gerecht van eerste aanleg duidelijk dat,
indien een reglement verbindend is voor nationale verenigingen (de nationale bon-
den) en de clubs duurzaam met elkaar verbonden zijn, sprake kan zijn van een col-
lectieve machtspositie. De clubs nemen een collectieve machtspositie in, indien zij
regels aanvaarden waartegen andere marktdeelnemers zich niet kunnen verzetten,
omdat bijvoorbeeld de clubs bepalen onder welke voorwaarden bepaalde diensten
moeten worden verricht.82

Beslissend is de aard van de effecten. Centraal staat dan niet de relatie tussen
de clubs of spelers onderling, maar het effect van de gedraging op de markt. In het
geval van art. 81 EG-Verdrag gaat het om een afspraak tussen de clubs. De effec-
ten van deze gedraging tasten direct de marktwerking aan en beïnvloeden bij-
voorbeeld: prijs, output, kwaliteit, keuzevrijheid en beperken de prikkel tot inno-
vatie. De clubs kunnen ook als collectief (art. 82 EG-Verdrag) een ‘uitsluitende’
(exclusionary) gedraging op de markt bewerkstelligen. De gedraging is dan
gericht op het uitsluiten van een rivaal tot de markt. Het gaat dan dus om een stra-
tegie om anderen de toegang tot de markt te beletten. Deze gedraging kan zich
alleen voordoen als sprake is van collectieve dominantie. Het gaat dan bijvoor-
beeld om leveringsweigeringen, exclusieve afname overeenkomsten, e.d. In alle
gevallen dient in een mededingingsrechtelijke analyse het uiteindelijke effect op
de ‘consumer welfare’ centraal te staan, mededinging is geen doel op zichzelf. 

ten opzichte van de andere ondernemingen op de markt een machtspositie bezitten.’ GvEA 10 maart 1992,
Zaken T-68/89, T-77/89 and T-78/89 Societa Italiano Vetro SPA, Fabrica Pisana SPA en PPG Vernante Pennialia
SPA versus Commissie, Jur. 1992, p. II 01403. 

79 ‘Voor het bestaan van een dergelijke collectieve machtspositie is evenwel vereist, dat de ondernemingen van de
groep door zodanige banden met elkaar verenigd zijn, dat zij hun optreden op de markt kunnen coördineren.’
HvJ EG 27 april 1994, Zaak C-393/92 Almelo Jur. 1994, p. I 1477. 

80 HvJ EG 31 maart 1998, C-68/94 en C-30/95, Jur. p. I-1375.
81 HvJ EG 16 maart 2000, zaak C395/96 P en C 396/96 Compagnie maritieme Belge transports e.a./Commissie,

Jur. P. I-1365, punt 34 zoals toegepast op de sport: GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen
Europese Commissie, Jur. 2005 p. 11-00209, onder 113.

82 GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Europese Commissie, Jur. 2005 p. 11-00209, onder
114.
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De dominante sportorganisatie staat vaak vijandig tegenover een eventuele nieuw-
komer op de markt en zal er alles aan doen om zijn positie op de markt te verste-
vigen, bijvoorbeeld door grip te houden op spelers- en televisiecontracten. De
bestaande sportorganisatie kan vanwege haar monopolistische macht nieuwe con-
currenten ontmoedigen om in de markt te stappen, en de deelnemers aan de orga-
nisatie ontmoedigen om uit de bestaande structuur te stappen. In een persbericht
van 24 februari 1999 stelt de Commissie:

Het is niet zozeer de bevoegdheid om een sportieve activiteit als dusdanig te regelen die een mis-

bruik kan inhouden maar de wijze waarop de sportorganisaties een dergelijke bevoegdheid uit-

oefenen. Een sportorganisatie zou bijvoorbeeld art. 86 [thans art. 82 EG-Verdrag] schenden

indien zij van haar regulerende bevoegdheid gebruik zou maken om een concurrerende organi-

sator of marktdeelnemer die van de organisatie geen kwaliteits- of veiligheidscertificaat voor z’n

producten kan krijgen hoewel hij alle kwaliteits- of veiligheidsnormen naleeft, zonder objectie-

ve reden van de markt uit te sluiten.

Aan de voorbeelden van de Europese Commissie kunnen nog meer praktijken
worden toegevoegd. Een sportorganisatie die een licentie weigert aan een spelers-
makelaar, een scheidsrechter, een sportclub, etc. om redenen die buiten de veilig-
heid, kwaliteit, of ter waarborging van de basisbeginselen van sport liggen, mis-
bruikt zijn machtspositie. Een sportorganisatie die nieuwkomers op de markt
afhoudt van bepaalde noodzakelijke ‘assets’, zoals spelers, faciliteiten om redenen
die buiten de veiligheid, kwaliteit of noodzakelijkheid voor de basisbeginselen van
sport liggen, misbruikt zijn machtspositie. De sportorganisatie moet dus, onder
redelijke condities, met de nieuwkomer rekening houden.83

Naast sportregelgeving die moet verhinderen dat een concurrerende competitie
ontstaat, probeert de bond controle te houden over zijn ‘assets’. Een concurreren-
de bond moet kunnen beschikken over faciliteiten, coaches, sporters, scheidsrech-
ters, etc. Dergelijke ‘assets’ zijn schaars en het is voor de nieuwe bond moeilijk
om over deze ‘assets’ te beschikken. Het kan zo zijn dat de bond via zijn leden
probeert controle te houden over de faciliteiten en deze niet ter beschikking stelt
aan anderen dan het lid zelf. Dit kan bijvoorbeeld door langdurige exclusieve con-
tracten met de eigenaar van de faciliteit in kwestie, zoals een stadion.84 In het con-
tract is dan een exclusiviteitclausule opgenomen en deze wordt vaak nog verste-
vigd met clausules waarin is opgenomen dat de exclusieve faciliteit niet gebruikt
mag worden door een concurrerende club, of voor concurrerende wedstrijden of
competities. De eigenaar van de faciliteit heeft nu geen keuze en kan nu niet aan
een ander dan de betreffende club of organisator verhuren. Het marktwerkings-
principe gaat er echter van uit dat als een bakker in een bepaalde straat of dorp
gevestigd is, een nieuwkomer zich in dezelfde straat of dorp mag vestigen, zelfs

83 Van Gerven, L. Van Gyselen, M. Maresceau, J. Stuyck, Kartelrecht, W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 487.
84 Vgl. HvJ EG 13 februari 1979, zaak C- 85/76, Hoffmann La Roche t. Commissie, Jur 1979, p. 461.
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als duidelijk is dat in deze markt slechts één kan overleven. Dat de beste deze
strijd moge winnen, is nu eenmaal het beginsel van marktwerking. Een marktbe-
heersende organisatie als de sportorganisatie mag de exploitanten voor een lange-
re periode dan ook geen exclusiviteitbedingen opleggen.85

Er wordt in deze gevallen ook wel een beroep gedaan op de essential facilities
doctrine. Deze doctrine bepaalt dat indien faciliteiten niet eenvoudig kunnen wor-
den gedupliceerd, de eigenaar van de faciliteit deze beschikbaar moet stellen aan
de ander, zodat de faciliteit door meerdere concurrenten gedeeld wordt. Er is even-
eens in Europa een essential facilities leer ontwikkeld. Een onderneming die de
beschikking heeft over een faciliteit of infrastructuur die van dien aard is dat ande-
re ondernemingen slechts diensten kunnen verlenen aan gebruikers door toegang
te hebben tot deze faciliteiten of infrastructuur, mag niet weigeren de faciliteit of
infrastructuur ter beschikking te stellen.86 Deze leer wordt bijvoorbeeld toegepast
bij bepaalde infrastructurele voorzieningen zoals het spoorwegnet. Uit het arrest
Bronner blijkt dat de faciliteit waarover een onderneming beschikt onmisbaar
moet zijn voor de werkzaamheden op de afgeleide markt.87 Er moet worden aan-
getoond dat er geen reëel of potentieel alternatief voor handen is. 

18.8 Samenvatting

Uit de rechtspraktijk in de Verenigde Staten blijkt de worsteling met de single enti-
ty gedachte. Bepaalde argumenten om voor de toepassing te pleiten zijn valide,
ook binnen het Europese recht. Het gaat dan om het feit dat geen club of persoon
zelfstandig in staat is de competitie tot stand te brengen. De sportorganisatie,
clubs en sporters treden in gezamenlijkheid als eenheid op en dit impliceert dat zij
niet onafhankelijk van elkaar het marktgedrag kunnen bepalen. In de Verenigde
Staten zijn rechters bereid geweest om van een collectieve eenheid uit te gaan, bij-
voorbeeld in relatie tot de collectieve verkoop van televisierechten.

Europa stelt zich ten aanzien van de één-onderneminggedachte terughoudend
op. Ook omdat het Europese recht in tegenstelling tot het Amerikaanse recht de
ondernemingsvereniging onder het bereik van het kartelverbod van art. 81 EG-
Verdrag heeft gebracht. In het Europese recht gaat het om de vraag of de clubs en
personen vrijheid op de markt hebben om gedragingen onafhankelijk van de bond
te bepalen. Dit is eerder het geval in de teamsport dan in de individuele sport.
Clubs concurreren met elkaar bijvoorbeeld ten aanzien van de spelersmarkt. Het
punt binnen de hybride sportorganisatie waar echter alle belangen geïntegreerd
zijn, is het punt van de waarborging van de basisbeginselen van sport. De single-
entity gedachte bezit een zekere gelding met name wanneer het voorwerp van de
overeenkomst voor iedere actor binnen de sportorganisatie een identiek belang,
zoals de waarborging van een basisbeginsel, nastreeft. 

85 Vgl. HvJ EG 13 februari 1979, zaak C- 85/76, Hoffmann La Roche t. Commissie, Jur. 1979,p. 461.
86 Van Gerven, L. Van Gyselen, M. Maresceau, J. Stuyck, Kartelrecht, W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 514.
87 HvJ EG 26 november 1998, Zaak C-7/97 Bronner, Jur. 1998, p. I-7791.
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Zelfs als het gaat om onafhankelijke ondernemingen in de zin van art. 81 EG-
Verdrag, kunnen de clubs of sporters zich op de markt als een collectieve eenheid
gedragen en binnen het bereik van art. 82 EG-Verdrag vallen. 
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Samenvattende analyse deel 4

Het mededingingsrecht is noodzakelijk voor het goed functioneren van de interne
markt. Daar tegenover staat dat bepaalde afspraken noodzakelijk zijn voor de
sport en het goed functioneren van het sportsamenwerkingsverband. Het Europese
mededingingsrecht is vooral anti-kartelwetgeving gericht op horizontale en verti-
cale samenwerking. De samenwerkingsvorm kan het karakter hebben van een kar-
tel tussen afzonderlijke ondernemingen (clubs of personen). De ontwikkeling van
de sport en de eigenheid van het verschijnsel beïnvloeden de afbakening van de
markt en leiden tot monopolie-tendensen. De monopolistische organisatiestruc-
tuur is een logisch gevolg van de basisbeginselen van sport en de op nationaliteit
geënte rivaliteitsgedachte. De sportorganisatie lijkt in dit opzicht dan ook op één
onderneming met een machtspositie omdat er een zekere mate van overheersing
bestaat en de sportorganisatie in hoge mate onafhankelijk van andere onderne-
mingen kan functioneren. 

Deze één-onderneminggedachte (‘single-entity-theorie’) krijgt ten aanzien van
de teamsport in Europa geen vaste grond onder de voeten. Dit past in de syste-
matiek van art. 81 EG-Verdrag. Deze verdragsbepaling ziet namelijk ook op
mededingingsbeperkende gedragingen van een ondernemingsvereniging. Aan de
ene kant lijkt dit ook in lijn met de Europese Commissie die officieel niet over-
gaat tot erkenning van de monopolistische structuur. Aan de andere kant zijn door
het Hof van Justitie EG nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden wel
als sport-eigen aangemerkt (zie hoofdstuk 9), waardoor de nationale bonden par-
tij zijn en blijven in het internationale wedstrijdspel. Dit betekent wel degelijk een
(op zijn minst) impliciete erkenning van de opdeling van de sportorganisatie-
structuur in nationale dominante sportorganisaties. De ontwikkeling van de sport
neigt immers van nature naar nationale kampioenen die vanwege hun prestatie
door de nationale bond worden geselecteerd om deel te nemen aan internationale
wedstrijden. Nu de Europese instellingen niet actief ingrijpen in de monopolisti-
sche structuur, doet zich de vreemde situatie voor dat de Europese Commissie
probeert een mede door het Hof van Justitie EG in stand gehouden monopolie te
reguleren via art. 81 EG-Verdrag. 
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DEEL 5

De mededingingsbepalingen (art. 81 en 82 EG-Verdrag) en de sport-eigen
regels





Inleiding deel 5

In dit deel wordt de eigenheid (zoals afgebakend in het eerste deel, hoofdstuk 1)
van de sportregel benaderd, met als vertrekpunt het mededingingsrecht. In het
mededingingsrecht gaat het om het waarborgen van de mededinging, om de opti-
male allocatie van productiemiddelen (zie par. 16.4 en 18.3). Het gaat in deze
hoofdstukken niet langer om het onderscheid tussen economische en niet-econo-
mische redenen of economische en niet-economische aard van de regeling (zie
deel 3), maar om (ongeoorloofde) mededingingsbeperkende gedragingen in de
sport. Alles draait om de vraag of de sportregel mededingingsbeperkend van aard,
doel of effect is, of als misbruik in de zin van art. 82 EG-Verdrag valt aan te mer-
ken. Bepaalde sportregelingen beperken de mededinging, maar ondersteunen
tegelijkertijd ook de rivaliteit op het speelveld en dragen zo bij aan de economie
van het schouwspel. In dit deel wordt onder meer onderzoek verricht naar de vraag
of voldoende efficiency-overwegingen bestaan om de harde kern van sport van
mededingingsrechtelijke interventie te vrijwaren? Zijn bepaalde sportregels toe-
gestaan, bijvoorbeeld omdat zij noodzakelijk zijn om het ‘product’ tot stand te
brengen of leiden tot grotere efficiency omdat positieve gevolgen te verwachten
zijn op het gebied van de kwaliteit van het ‘product’? Welke invloed heeft het
mededingingsrecht op de basiswaarden van sport? In het onderzoek wordt even-
eens stil gestaan bij de vraag wat er vermoedelijk zal gebeuren als een bepaalde
sportregel niet langer deel mag uitmaken van het complex aan sportregelingen van
de sportorganisatie en de markt haar werk doet. 

Sommige regelingen in de sport zijn efficiënt en doelmatig voor de werking en het
bestaan van de sportorganisatie, organisatieregelingen (zie par. 2.4.4), en komen
ook voor of zijn vergelijkbaar met regelingen die voorkomen in andere organisa-
ties en, of vinden rechtvaardiging in doelstellingen van algemeen belang. Dit alge-
meen belang komt binnen de sportorganisatie ook een bepaald belang toe maar
bezit een meer objectief en algemeen geldend karakter los van de basisbeginselen
van het verschijnsel. De sportbond heeft hier als noodzakelijke onafhankelijke
derde een sterk regulerende en controlerende taak. In dit deel wordt voorts onder-
zoek verricht naar de vraag of voldoende efficiency-overwegingen bestaan om
bepaalde organisatieregelingen van mededingingsrechtelijke interventie te vrijwa-
ren?





19 Sportregel: mededingingsbeperking/
mededingingsvervalsing? 

‘Play it as a business.’

Baseballspeler, manager en ondernemer A.G. Spalding (1850-1915)1

19.1 Inleiding 

Uit deel 3 blijkt dat bij de toepassing van de vrij-verkeerbepalingen rekening
wordt gehouden met het bijzondere karakter van de sportregel. Dit hoofdstuk
behandelt de vraag wanneer sprake is van een mededingingsbeperking of mede-
dingingsvervalsing in de zin van art. 81 EG-Verdrag en staat stil bij een aantal
concepten binnen het mededingingsrecht die mogelijk een aanknopingspunt bie-
den om bepaalde gedragingen buiten het toepassingsbereik van het mededin-
gingsrecht te houden. 

19.2 Specifieke toepassing art. 81 EG, de sportregel als vorm van
kartelgedraging, overeenkomst, besluit of onderling afgestemde
feitelijke gedraging?

Nu de clubs of individuen als onderneming kunnen worden gezien (par. 14.2, 14.3
en 18.6) en de bond als ondernemingsvereniging (zie par. 14.3.4), afhankelijk van
de gedraging in kwestie, dient bovendien sprake te zijn van een overeenkomst,
besluit of onderling afgestemde feitelijke gedraging voor het toepassingsbereik
van art. 81 lid 1 EG-Verdrag. 

De benaderingswijze in de Europese Gemeenschap komt goeddeels overeen
met de benadering in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten moet onder de
Sherman Act sprake zijn van een ‘Contract, combination or Conspiracy’. De vorm
van de overeenkomst is irrelevant en blijft niet beperkt tot een bindend contract.
Ook besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, ‘conspiracies’
genoemd, zie section 1 Sherman Act, vallen onder het bereik. In de Verenigde
Staten wordt aangenomen dat de regels van de sportorganisatie (league) zoals
neergelegd in de Constitution and By-laws (statuten en reglementen) en waartoe
alle leden zich hebben geconformeerd, een (legally enforceable) contract vormen
tussen de leden van de sportorganisatie en er aldus sprake is van een ‘contract’ in
de zin van de Sherman Act.2

1 Roger I. Abrams, The Money Pitch, Baseball Free Agency and Salary Arbitration, Philadelphia, Temple
University Press, 2000, Chapter one. 

2 Associated Press versus United States, 326 U.S. 1, 8, 65 S.Ct. 1416, 89 L. Ed. 2013.



Er wordt in art. 81 EG-Verdrag gesproken over ‘overeenkomsten, besluiten of
onderling afgestemde feitelijke gedragingen’. De overgangen tussen de drie con-
cepten zijn vaag en de feitelijke elementen van een praktijk bepalen of een prak-
tijk zowel een overeenkomst als een onderling afgestemde feitelijke gedraging kan
zijn.3

Overeenkomst
De definitie van het begrip overeenkomst onder het communautaire recht is ruim.
Het bestaan van een overeenkomst in de zin van art. 81, lid 1, EG-Verdrag kan al
worden aangenomen indien de betrokken ondernemingen hun gezamenlijke wil
tot uitdrukking hebben gebracht om zich op een bepaalde wijze op de markt te
gedragen.4 Ook een mondelinge overeenkomst of een gentlemen’s agreement val-
len onder het bereik van art. 81 EG-Verdrag en zelfs een voortdurende busines-
srelatie kan onder het bereik van art. 81 EG-Verdrag vallen.5 Zowel horizontale als
verticale overeenkomsten vallen in beginsel onder het bereik van de mededin-
gingswetten. Een horizontale overeenkomst wordt gesloten tussen ondernemingen
binnen dezelfde geleding van de bedrijfskolom. Verticale overeenkomsten worden
gesloten tussen ondernemingen die twee markten in opeenvolgende geledingen
binnen de bedrijfskolom verbinden. Bijvoorbeeld tussen de producent en de dis-
tributeur.

Besluit
Niet alleen vallen allerlei soorten van verenigingen, partnerschappen, e.d. onder
het begrip ‘ondernemingsvereniging’, maar ook een verscheidenheid aan praktij-
ken valt onder het bereik van het mededingingsrecht, zoals de statuten en regle-
menten van de organisatie, besluiten die bindend zijn ten aanzien van de leden
maar zelfs aanbevelingen die de organisatie uitvaardigt.6 Het begrip ‘besluit’ is
dus, wederom, een ruim begrip. Indien de leden de aanbevelingen van de organi-
satie opvolgen dan kan dit overigens weer grond zijn om de gedraging aan te mer-
ken als overeenkomst. Het begrip ‘besluit van een ondernemingsvereniging’,
maakt de organisatie verantwoordelijk voor de mededingingsbeperkende gedra-
gingen van hun leden. 

3 GvEA 17 december 1991, Zaak T-6/89 Enichem tegen Commissie, Jur. 1991, p. II-1623 ‘…Artikel 85, lid 1
(thans artikel 81 EG-Verdrag , EEG-Verdrag voorziet niet in een specifieke kwalificatie voor een complexe
inbreuk die, doordat zij een voortgezette gedraging vormt die wordt gekenmerkt door één enkel doel en waar-
van sommige bestanddelen als overeenkomst en andere als onderling afgestemde feitelijke gedraging moeten
worden gekwalificeerd, niettemin als één inbreuk moet worden beschouwd. Derhalve kan een dergelijke
inbreuk als ‘een overeenkomst en onderling afgestemde feitelijke gedragingen’ worden gekwalificeerd, zonder
dat gelijktijdig en cumulatief behoeft te worden bewezen dat elk van de feitelijke bestanddelen zowel de karak-
teristieken van een overeenkomst als van een onderling afgestemde feitelijke gedraging vertoont.’

4 GvEA 17 december 1991, Zaak T-7/89 SA Hercules Chemicals NV tegen Commissie, Jur. 1991, p. II-1711,
onder 2. 

5 HvJ EG 15 juli 1970, Zaak C-41/69, ACF Chemiefarma, Jur. 1970 p. 661. 
6 Zie onder meer HvJ EG 15 juli 1970, Zaak C-41/69, ACF Chemiefarma, Jur. 1970 p. 661. 
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Onderling afgestemde feitelijke gedraging
Informele samenwerking die niet te kwalificeren valt als overeenkomst of als
besluit kan toch binnen het bereik van de mededingingswetten vallen. Ter volle-
digheid wordt voor het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging verwezen
naar het arrest ICI waar de formule voor dit begrip duidelijk is weergegeven en in
alle navolgende zaken is overgenomen.7 Het gaat er om dat coördinerende gedra-
gingen van ondernemingen, zonder dat in formele zin sprake is van een overeen-
komst, die de mededinging beperken onder het object van het kartelverbod val-
len.8 Een onderling afgestemde gedraging heeft niet alle elementen van een over-
eenkomst, maar volgt dus uit de gedragingen van de participanten.9

Indien het onderwerp van het mededingingsrechtelijk conflict te herleiden is naar
een sportregeling, dan is veelal sprake van een ‘besluit van een ondernemingsver-
eniging’. In navolging van de Belgische voetbalbond (KBVB) in het Bosman-
arrest kan eveneens worden betoogd dat het bij bepalingen in statuten of regle-
menten gaat om overeenkomsten tussen clubs.10 Immers bepalingen opgenomen in
bijvoorbeeld de statuten kunnen als een overeenkomst worden beschouwd. De sta-
tuten zijn bij overeenkomst door ondernemingen opgesteld en, of de bepalingen in
reglementen of zelfs aanbevelingen kunnen ook als de wilsuiting van de leden die
als individuele marktdeelnemers worden aangemerkt.11

Als sprake is van een ondernemingsvereniging (zie par. 14.3.4) en sprake is
van interstatelijke handelsbeïnvloeding (zie hoofdstuk 5) en de sportregel aange-
merkt wordt als besluit van een overeenkomst of als overeenkomst tussen onder-
nemingen dan verschuift de aandacht naar de essentie van de verbodsbepaling,
namelijk naar de vraag of sprake is van een (potentiële) mededingingsbeperking
of vervalsing van de mededinging. Niet elke afspraak waarbij de handelingsvrij-
heid van de partijen of van één van hen wordt beperkt, valt onder het kartelverbod
van respectievelijk Section 1 Sherman Act en art. 81 lid 1 EG-Verdrag. Er kan
eveneens sprake zijn van een collectieve machtspositie in de zin van art. 82 EG-
Verdrag (zie par. 18.7), omdat de sportclubs met elkaar verbonden zijn via de
reglementen en statuten en sportregels kunnen aanvaarden die andere marktdeel-
nemers uitsluiten of uitbuiten.

7 HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69, ICI, Jur. 1972, p. 658. ‘Het begrip onderling afgestemde feitelijke gedraging
van die der overeenkomsten tussen ondernemingen of besluiten van ondernemingsverenigingen onderscheidt
daarbij de bedoeling voorzit onder de verboden van dit artikel een vorm van coordinatie tussen ondernemingen
te begrijpen die zonder dat het tot een eigenlijke overeenkomst komt de risico’s der onderlinge concurrentie wel
bewust vervangt door een feitelijke samenwerking.’

8 HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69, ICI, Jur. 1972, p. 658. ‘Dat de onderling afgestemde feitelijke gedraging der-
halve naar haar aard niet alle bestanddelen van een overeenkomst omvat, doch onder andere het resultaat kan
zijn van een coördinatie welke in het gedrag der deelnemers tot uitdrukking komt’

9 HvJ EG 14 juli 1972, zaak 48/69, ICI, Jur. 1972, p. 658. en vergelijk andere zaken zoals HvJ EG 16 december
1975, zaken 40/73-48/73,50/73,54/73 tot 56/73111/73113/73,. 114/73, Suiker Unie Jur. 1975, p. 1663
Ofschoon parallele gedragingen op zichzelf niet hetzelfde zijn als onderling afgestemde feitelijke gedragingen
kan het wel een aanwijzing zijn van onderling afgestemd gedrag. 

10 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. 
11 Beschikking 5 december 1979, Stremsel, Pb. L 51/19 van 25 februari 1980. Zie ook m.b.t. de FIFA-reglemen-

ten P. Verloren van Themaat en H.T. van Staveren, De verhouding van het vergoedingenstelsel van het
Nederlandse betaald voetbal met het Nederlands recht en het Europees recht, Advies op verzoek van het Budget
Bewakings Instituut, Utrecht, Den Haag 1979, p. 60-61. 
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19.3 (G)een mededingingsbeperking, mogelijke mededingings-
rechtelijke concepten

19.3.1 EG: Mededingingsbeperking in de zin van art. 81 EG-Verdrag

Onder art. 81 EG-Verdrag moet sprake zijn van ‘verhindering, beperking of ver-
valsing’ van de mededinging. De gedraging moet in ieder geval in potentie een
effect uitoefenen op de mededinging. Als wordt gesproken van een beperking van
de mededinging wil dit niet zeggen dat ook het sluiten van een overeenkomst tus-
sen twee partijen in strijd is met het mededingingsrecht. Walbroeck en Frignani
wijzen erop dat er twee vormen van een mededingingsbeperking zijn te onder-
scheiden. Enerzijds beperkingen die (een der) partijen beletten om in vrijheid het
gedrag te bepalen op de markt en anderzijds beperkingen die het functioneren van
de markt aantasten.12

Uitgaande van het Europese concept van werkzame concurrentie zal zowel het
object als het effect van de gedraging moeten worden afgezet tegen het totale
functioneren van de markt, waarbij wordt gekeken of de overeenkomst de mede-
dinging verhindert, beperkt of vervalst, en als dat zo is, of het effect van de mede-
dinging aanmerkelijk is. Of de overeenkomst als object een beperking van de
mededinging heeft hangt af van voorwaarden, de juridische en economische con-
text en de gedragingen van partijen. Het is van geen belang of partijen de intentie
hadden de mededinging te beperken. Het is niet nodig om rekening te houden met
de concrete effecten van de overeenkomst als de overeenkomst het verhinderden,
beperken of vervalsen als object heeft.13 Overeenkomsten die als object het ver-
hinderen, beperken of vervalsen van de mededinging hebben zijn bijvoorbeeld
horizontale prijsafspraken, de verdeling van markten, e.d. Om na te gaan of spra-
ke is van een mededingingsbeperkend effect wordt gekeken naar de (potentiële)
mededinging die zou bestaan als de overeenkomst niet tot stand was gekomen.14

Het gaat dan om criteria zoals de aard, kwaliteit van de producten, om de positie
en belangrijkheid van partijen in de markt, de aard van de overeenkomst, e.d.15

Bij het uitvoeren van deze beoordeling wordt nagegaan wat het effect is van de
overeenkomst op de interbrand- (intermerk-)concurrentie, dat wil zeggen de con-
currentie tussen aanbieders van concurrerende merken en op de intrabrand-(intra-
merk-)concurrentie, dit is de concurrentie tussen distributeurs van hetzelfde merk.
Beide beperkingen worden door art. 81 lid 1 EG-Verdrag verboden. Voorts is van

12 Michel Waelbroeck & Aldo Frignani, European Competition Law, Transnational Publishers, Inc., Ardsley NY,
1999, p. 154. 

13 HvJ EG 13 juli 1966, gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten Grundig tegen Commissie, Jur. 1966, p. 450. ‘Bij
de toepassing van artikel 85 (thans 81) par. 1 behoeft op de concrete gevolgen ener overeenkomst geen acht
meer te worden geslagen wanneer deze ten doel heeft de concurrentie te verhinderen, te beperken of te verval-
sen.’

14 HvJ EG 30 juni 1966, Société Technique Minière, zaak C-56/65, Jur. 1966, p. 235.
15 HvJ EG 30 juni 1966, Société Technique Minière, zaak C-56/65, Jur. 1966, p. 235. ‘… the nature and quanti-

ty, limited or otherwise, of the products covered by the agreement, the position and importance of the [parties]
on the market for the products concerned, the isolated nature of the disputed agreement or, alternatively, its
position in a series of agreements.’
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belang welke invloed de afspraak uitoefent op de concurrentie tussen onderne-
mingen en op de concurrentie met derden. Van negatieve mededingingsrechtelij-
ke effecten is sprake als de overeenkomst daadwerkelijk of potentieel, de mede-
dinging ongunstig kan beïnvloeden dat zij met een voldoende mate van waar-
schijnlijkheid op de relevante markt negatieve gevolgen doet verwachten op het
gebied van bijvoorbeeld prijs, productie, innovatie of het aanbod of kwaliteit van
de goederen en diensten. Dergelijke ongunstige effecten dienen dan ook nog eens
merkbaar te zijn (zie hieronder). Het Europese mededingingsrecht lijkt overigens
net als het Amerikaanse recht ook aan te sturen op een per se verbod, als het gaat
om hardcore kartels, zoals horizontale afspraken over prijs en marktverdeling.
Dergelijke afspraken komen vanwege de desastreuze gevolgen voor de mededin-
ging over het algemeen niet in aanmerking voor een ontheffing krachtens art. 81
lid 3 EG-Verdrag.16

Merkbare beïnvloeding
Wanneer de overeenkomsten of gedragingen slechts in zeer geringe mate de markt
beïnvloeden, wegens de zwakke positie van betrokken ondernemingen op de
markt, vallen zij buiten het toepassingsbereik van art. 81 en 82 EG-Verdrag.
Naarmate de marktpositie van de ondernemingen sterker is, wordt sneller aange-
nomen dat de overeenkomst of de gedraging de mededinging, de handel tussen de
Lidstaten merkbaar kan beïnvloeden. Het marktaandeel is daarbij één van de fac-
toren, naast bijvoorbeeld de omzet van de ondernemingen. In beginsel gaat de
Europese Commissie er bijvoorbeeld van uit dat de handel niet merkbaar wordt
beïnvloed als het totale marktaandeel van de partijen op de relevante markt niet
meer bedraagt dan 5% en in het geval van horizontale overeenkomsten de totale
jaaromzet van de betrokken ondernemingen niet meer bedraagt dan 40 miljoen
Euro.17

19.3.2 EG: Rule of reason onder het communautair mededingingsrecht?

De voorvraag luidt of het mededingingsrechtelijke systeem ruimte laat voor een
‘rule of reason-achtige benadering’. Immers art. 81 EG-Verdrag kent, in tegen-
stelling tot section 1 Sherman Act, een lid 3 waarbij cumulatieve voorwaarden een
ontheffingsmogelijkheid scheppen, vergelijkbaar met de ‘rule of reason’ uit het
Amerikaanse recht. Het communautaire mededingingsrecht stelt voor een ont-
heffing krachtens art. 81 lid 3 EG-Verdrag een viertal cumulatieve voorwaarden,
wat impliceert dat als aan een aantal doch niet aan alle vier vereisten is voldaan,
sprake is van een verboden mededingingsrechtelijke gedraging die met nietigheid
(art. 81 lid 2) wordt bedreigd. De voorwaarden dat de betrokken ondernemingen

16 Zie de beschikking van de Commissie in zaak IV/29.127, Fedetab, Pb. 1978, L224/29; gevoegde zaken 209/78-
215/78 en 218/78, Van Landewyck e.a., Jur. 1980, p. 3125. Zie rechtsoverweging 33 en 34 van gevoegde zaken
C-359/95P en C-379/95P, Ladbroke racing, Jur. 1997, p. I-6265.

17 Zie meer uitvoerig de Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren betreffende het begrip ‘Beïnvloeding van
de handel’ in art. 81 en 82 EG-Verdrag (2004/C 101/07). 
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geen onnodige beperkingen mogen opleggen en niet de mededinging voor een
wezenlijk deel van de producten uit mogen schakelen, lijken rechtstreeks afgeleid
te zijn uit de Amerikaanse jurisprudentie. Ook onmisbare mededingingsbeperkin-
gen in de Verenigde Staten ontsnappen aan het kartelverbod en ook dient er in de
Verenigde Staten voldoende restconcurrentie over te blijven.18 Deze benadering
vloeit voort uit de meer economische aanpak van het Amerikaanse antitrustsys-
teem. 

Lange tijd is over de toelating van de ‘rule of reason’ benadering binnen het
Europees mededingingsrecht gediscussieerd.19 Het systeem lijkt, vanwege de ont-
heffingsmogelijkheid, immers geen ruimte te bieden voor ‘rule of reason’ uitzon-
deringen. De Europese Commissie was ten tijde van het witboek betreffende de
modernisering van de mededingingsregels van mening dat geen sprake kon zijn
van een ‘rule of reason’ in het mededingingsrecht, omdat art. 81 lid 3 al alle ele-
menten bevat voor een ‘rule of reason’.20

Inmiddels is algemeen geaccepteerd, wat wordt ondersteund door de recht-
spraak van het Hof van Justitie EG, dat sprake kan zijn van een flexibele inter-
pretatie van het vereiste van een mededingingsbeperking, waardoor de voor- en
nadelen van de overeenkomst al onder art. 81 lid 1 EG-Verdrag aan bod komen,
waardoor een meer economische benaderingswijze het domein van art. 81 lid 1
EG-Verdrag binnendringt. Zo geeft de Europese Commissie in een richtsnoer aan
dat bepaalde categorieën van overeenkomsten volgens jurisprudentie van het Hof
van Justitie EG, buiten het toepassingsbereik van art. 81 EG-Verdrag vallen.21

Bijvoorbeeld als sprake is van een opzichzelfstaand product, ofwel een ‘samen-
werking tussen concurrenten die het project of de activiteit waarop de samenwer-
king betrekking heeft niet zelfstandig kunnen uitvoeren’.22 Mededingingsbeper-
kingen die de toegang tot de markt mogelijk maken, de integratie van markten
bevorderen, nieuwe markten aanboren, etc. vallen buiten het toepassingsbereik
van het mededingingsrecht. Zo bepaalde het Hof van Justitie EG dat bepaalde
mededingingsbeperkende gedragingen buiten het toepassingsbereik kunnen vallen
indien deze beperkingen noodzakelijk zijn voor een onderneming om zich toegang
tot de markt te verschaffen23; of als sprake is van nevenrestricties24, of als sprake
is van clausules die de handelingsvrijheid van de franchisenemers beperken maar

18 Addyston Pipe & Steel Co. versus U.S., 175 U.S. 211, 1899, Board of trade of city of Chicago versus US, 246
US. 231 (1918). 

19 Zie W. van Gerven. et. all. Kartelrecht II, no. 152-153, p. 181-188. 
20 Witboek betreffende de modernisering van de regels inzake de toepassing van art. 85 en 86 van het EG-

Verdrag. Programma van de Commissie nr. 99/027, PbEG C 132/1 van 12 mei 1999.
21 Bellamy & Child, G., Common Market Law of Competition, Londen Sweet & Maxwell, 1993, 4e druk, onder

2-062e versus Technique Miniere, Zaak C-56/65, Société Technique Minière, Jur. 1966, p.235., Nungesser
tegen Commissie, HvJ EG 8 juni 1982, zaak 258/78, Jur. 1982, p. 2015, Metro I, Jur. 1977, p. 1875 en zaak
75/84, Metro II, Jur. 1986, p. 3021., Pronuptia, C 161/84, Jur. 1986, p. 353, Nungesser, Zaak C- 258/78, Jur.
2015, HvJ EG 11 juli 1985, zaak C-42/84, Remia tegen Commssie, Jur. 1985, p. 2545.

22 Medeling van de Europese Commissie, 2001 C3/02. Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81
EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsvormen. 

23 Zaak 56/66, Technique Minière, Jur. 1966, 391, r.o. 415. 
24 Zaak C-250/92, Deense coöperatie, Jur. 1994, p. I-5641, r.o. 31-34. 
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toch noodzakelijk zijn voor het functioneren van het franchisesysteem25, of als het
gaat om de oprichting van joint ventures indien de ondernemingen niet zelfstan-
dig in staat worden geacht de betreffende activiteiten te ontwikkelen en bovendien
de mededinging tegenover derden alleen maar zou versterken, etc. 

Toch blijkt uit het Hof van Justitie EG in het arrest Métropole niet dat een ‘rule
of reason’ wordt geaccepteerd, maar duidt de rechtspraak eerder op de acceptatie
van overeenkomsten die de mededinging niet beperken en daarom buiten het
bereik van art. 81 EG-Verdrag vallen. Hoe het ook zij, het is onzin om een over-
eenkomst of gedraging die de mededinging niet beperkt in aanmerking te laten
komen voor een ontheffing van het kartelverbod. Te allen tijde noodzaakt een der-
gelijke benadering wel tot enige marktanalyse en kunnen alleen mededingings-
rechtelijke overwegingen een dergelijke analyse rechtvaardigen.26

19.3.3 Nevenrestricties (ancillary restrictions)

Het concept van de nevenrestricties is een verbijzondering van de ‘rule of reason’
en wordt door de Europese Commissie in verband gebracht met het tot stand bren-
gen van concentraties.27 Het gaat in het geval van nevenrestricties om bijkomende
beperkingen zoals: non-concurrentiebedingen, niet-wervingsbedingen en vertrou-
welijkheidsbedingen, licentieovereenkomsten, afname- en leveringsverplichtin-
gen, e.d. Indien dergelijke overeenkomsten beperkingen bevatten die rechtstreeks
verband houden met, en noodzakelijk zijn voor, de totstandbrenging van een con-
centratie, vallen zij binnen de werkingssfeer van de beschikking waarin de con-
centratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard. Hoewel
het hier gaat om een bepaald type samenwerkingsvorm, zijn de criteria die hier
genoemd worden ook waardevol voor alle andere samenwerkingsvormen, zoals
het sportsamenwerkingsverband.28 Nevenrestricties zijn, als zij dus niet zonder het
bestaan van het samenwerkingsverband in gevaar te brengen uit het complex aan
regelgeving kunnen worden losgemaakt, verenigbaar met de mededingingsregels.
Indien de nevenrestricties niet noodzakelijk zijn, is het van belang de beperkende
gevolgen ervan te toetsen aan art. 81 en 82 van het EG-Verdrag. De partijen die-
nen zelf na te gaan of sprake is van een nevenrestrictie, conflicten worden voor-
gelegd aan de nationale rechters. 

Het concept van de nevenrestricties, lijkt overgewaaid uit de Verenigde Staten
waar het concept al in 1899 in de bekende zaak Addyston Pipe & Steel Co. werd

25 Pronuptia, C 161/84, Jur. 1986, p. 353; het gaat om clausules die onmisbaar zijn voor de bescherming van de
door de franchisegever overgedragen know how inzake handelsmethoden of voor het behoud van de reputatie
van zijn door een handelsnaam gesymboliseerde verkooporganisatie.

26 Van Gerven, L. Van Gyselen, M. Maresceau, J. Stuyck, Kartelrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, 1997, p. 183. Zie
ook A-G Légère in zijn conclusie van 10 juli 2001, de zaak Wouters, onder punt 104. HvJ EG 19 februari 2002,
zaak C-309/99 Wouters, tegen Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Jur. I-1577.

27 Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk
zijn voor de totstandbrenging van concentraties, Pb. C 056, p. 24-31.

28 A-G Lenz deed in zijn uitvoerige conclusie bij het Bosman-arrest, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93,
Bosman, Jur. 1995, I-4921, uitspraken over de destijds bestaande transferregelingen in relatie tot het concept
van inherente beperkingen binnen het Europees mededingingsrecht. Hij knoopte daarbij aan bij Zaak C-250/92,
Deense coöperatie, Jur. 1994, p. I-5641, r.o. 31-34.
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toegepast.29 In de Verenigde Staten vindt deze zogenaamde ‘ancillary restraints-
doctrine’ toepassing, als een gezamenlijke overeenkomst of gedraging, de mede-
dinging ten opzichte van derden versterkt. De beperkingen zijn als het ware nood-
zakelijk om het samenwerkingsverband als zodanig efficiënt te laten functioneren.
In beginsel beperken namelijk tal van gedragingen de mededinging, ook als deze
volstrekt legitiem zijn, bijvoorbeeld als het gaat om franchiseondernemingen.30

Rechter Taft gaf in zijn ‘opinion’ aan in Addyston Pipe & Steel Co. dat een over-
eenkomst tussen partners om niet in concurrentie te treden met het partnership,
een ancillary restraint is. De mededingingsbeperking tussen de partners is gerecht-
vaardigd, omdat: 

‘this effect was only an incident to the main purpose of a union of their capital, enterprise, and

energy to carry on a succesful business, and one of use to the community.’31

Met andere woorden: integratie leidt tot eliminatie van (potentiële) concurrentie
maar kan tegelijkertijd ten gunste komen van de maatschappij.32 Amerikaanse
Courts passen sindsdien dit concept vooral toe als het gaat om samenwerkings-
verbanden zoals joint ventures, en leggen sterk de nadruk op ‘efficiencies’ in de
markt, zelfs als het in eerste instantie lijkt te gaan om een ‘naked price restraint’,
zoals het geval is in de muziekindustrie, waarbij via ‘blanket licenses’ en een roy-
alty-systeem de mededinging wordt beperkt. In deze zaak is integratie essentieel
voor het ten uitvoer brengen van muziek en het innen van royalties. 

Courts in de Verenigde Staten passen in de regel een redelijkheidstoets toe op
de vermeende ‘ancillary restraint’, waarbij uitsluitend economische effecten wor-
den afgewogen.33 Bork geeft in de zaak Rothery Storage aan dat de ancillary res-
traints doctrine als volgt moet worden toegepast. Eerst moet worden nagegaan of
in de bewuste zaak sprake is van een ‘naked restraint’. Dit is het geval als het doel
van de regeling gericht is op een beperking van de output en gericht is op prijs-
stijgingen. Is dit zo, dan is sprake van een per se schending van het antitrustrecht.
Is geen sprake van een ‘naked restraint’ dan dient de ‘rule of reason’ te worden
toegepast. Afspraken over bijvoorbeeld het uurtarief en de regel dat geen van de
partners relaties met ondernemingen buiten het verband mogen aangaan, zijn bin-
nen een advocatencollectief volstrekt legaal.34

Het Europese concept van de nevenrestricties als typisch mededingingsrechtelijke
uitzondering vindt wat betreft concentraties haar grondslag in de verordening van
de Raad betreffende de controle op concentraties en wordt nader uitgewerkt in een
mededeling van de Europese Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks
verband houden met en noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van concentra-

29 175 U.S. 211, Addyston Pipe &Steel Co. versus U.S. 
30 U.S. versus Addyston Pipe and Steel Co, 85 Fed. 271, 282 (sixth Circuit 1898). 
31 U.S. versus Addyston Pipe and Steel Co, 85 Fed. 271, 282 (sixth Circuit 1898).
32 Robert Bork, The Antitrust Paradox: A policy at war with itself, New York: Basic Books, Inc. Publishers 1978,

New introduction and epilogue, 1993, p. 28.
33 Zie Broadcast Music Inc versus Columbia Broadcasting System Inc 441 U.S. (1979).
34 Rothery Storage & van Co. Versus Atlas Van Lines, Inc. 792 F.2d 210 (D.C. Cir. 1986).
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ties.35 Naast beperkingen die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van de con-
centratie (inherent zijn) worden in de regel ook overeenkomsten aangegaan die
geen integraal deel uitmaken van de concentratie en de handelingsvrijheid van de
partijen op de markt beperken.36 De noodzakelijkheid wordt getoetst aan twee
complementaire criteria, ten eerste moet de beperking objectief noodzakelijk zijn
voor de operatie en ten tweede moet voldaan zijn aan het evenredigheidsvereiste.37

De overeenkomsten moeten dus ‘noodzakelijk’ zijn voor de goede werking van de
concentratie. Volgens de lezing van de Europese Commissie betekent dit dat ‘de
concentratie zonder deze overeenkomsten niet of slechts onder onzekerder
omstandigheden, tegen veel hogere kosten, na een aanzienlijk langere periode of
met veel grotere moeilijkheden zou kunnen worden uitgevoerd.’ Bij het bepalen of
een beperking al dan niet noodzakelijk is, dient niet alleen rekening te worden
gehouden met de aard daarvan, maar moet er eveneens op worden toegezien dat
de duur, de inhoud en het geografische toepassingsgebied niet verder gaan dan
wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de totstandbrenging van de concentratie.
Indien vergelijkbare doelmatige alternatieven beschikbaar zijn om het nagestreef-
de rechtmatige doel te bereiken, moeten de ondernemingen het alternatief kiezen
dat de mededinging objectief het minst beperkt, aldus de Europese Commissie.
Beperkingen houden geen rechtstreeks verband met en zijn niet noodzakelijk voor
de totstandbrenging van een concentratie alleen maar omdat de partijen ze als
zodanig beschouwen.

Van belang is bijvoorbeeld dat, om te worden aangemerkt als nevenrestrictie,
de tijdsduur van een non-concurrentiebeding beperkt is tot vijf jaar. Er mag onder
geen beding een clausule worden opgenomen die de gehele duur van de joint ven-
ture omsluit. Overschrijdt de duur een periode van drie jaar dan moet er een vol-
doende onderbouwing zijn ter rechtvaardiging van die periode. Dit wil overigens
niet zeggen dat de gewraakte clausule dan meteen in strijd zijn met het mededin-
gingsrecht, het wil alleen zeggen dat zij op grond van de nevenrestrictie-doctrine
niet gerechtvaardigd zijn, doch wellicht gerechtvaardigd zijn krachtens art. 81
EG-Verdrag dan wel onder een groepsvrijstelling vallen. Een licentie die de moe-
dermaatschappij verleent aan de gemeenschappelijke onderneming, houdt rechtst-
reeks verband met en is noodzakelijk voor de totstandbrenging van de concentra-
tie. Dit geldt ongeacht of de licentie al dan niet een exclusief karakter heeft of in
de tijd beperkt is. De licentie kan worden beperkt tot een bepaald toepassingsge-

35 Verordening (EG) nr. 139/2004 PbEG L24 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (1) (de
verordening) bepaalt in art. 6, lid 1, onder b), tweede alinea en art. 8, lid 2, tweede alinea, tweede volzin dat
een beschikking waarbij verklaard wordt dat een concentratie verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt,
tevens betrekking [heeft] op de beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor de
totstandbrenging van de concentratie. In de overweging 25 van de concentratieverordening wordt eveneens ver-
wezen naar dit begrip. De beschikking waarbij de concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
wordt verklaard, heeft eveneens betrekking op dit soort beperkingen. 
Mededeling van de Commissie: betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk
zijn voor de totstandkoming van concentraties, (2001/C 188/03). Deze mededeling vervangt een mededeling
van de Commissie betreffende nevenrestricties bij concentraties, PB C 203 van 14 augustus 1990. 

36 Zie ook, Publicatieblad 1990 C 203, p. 5.
37 HvJ EG 11 juli 1985, zaak C-42/84, Remia tegen Commssie, Jur. 1985, p. 2545, onder 22.
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bied dat overeenkomt met de activiteiten van de gemeenschappelijke onderne-
ming. Het concept van de nevenrestricties vindt ook toepassing als het niet gaat
om concentraties maar bijvoorbeeld om coöperaties. Het gaat bij zowel concen-
traties als bij allerhande volstrekt legitieme samenwerkingsverbanden, zoals coö-
peraties, e.d. telkens om nevenverplichtingen die noodzakelijk zijn om de partijen
te beschermen door beperkingen op te leggen aan de contractuele vrijheid van de
deelnemers aan het verband. 

Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft aangegeven dat in geval van een neven-
restrictie, geen sprake is van een ‘rule of reason’.38 Het gaat er niet om of binnen
een concurrerende situatie op de relevante markt de beperking noodzakelijk is
voor het economisch succes van de hoofdoperatie, maar om te bepalen of binnen
de specifieke context van de operatie de beperking noodzakelijk is voor de opera-
tie.39 Indien zonder de beperking de operatie moeilijk of zelfs onmogelijk tot stand
kan komen, is de beperking objectief noodzakelijk en kan zij worden geïmple-
menteerd.

Het concept kan aangewend worden om bepaalde type sportregelingen die nood-
zakelijk en evenredig zijn om de ‘hoofdoperatie’ te ondersteunen en de goede wer-
king van de sportorganisatie te waarborgen. Zo kan gedacht worden aan een nieu-
we sportorganisatie die aan haar leden voor de eerste jaren van het samenwer-
kingsverband een verbod van dubbel lidmaatschap oplegt, om zo het samenwer-
kingsverband van de grond te tillen. Het verbod waarbij de club niet op hetzelfde
moment lid mag zijn van een andere bond moet dan wel in duur beperkt zijn. Dit
naar analogie van het Hof van Justitie EG in het arrest Deense coöperatie waarbij
het overwoog dat het feit dat sommige leden van twee elkaar beconcurrerende
inkoopcoöperaties van beide coöperaties lid zijn, tot een verzwakking kan leiden
van het vermogen van elk van hen om haar doelstellingen ten bate van haar ande-
re leden na te streven, in het bijzonder wanneer de betrokken leden zelf, zoals in
het onderhavige geval, coöperaties met een groot aantal individuele leden zijn.40

19.3.4 Legitieme doelstellingen

Zeker in het begin van de totstandkoming van de interne markt werden andere
niet-economische doelstellingen van algemeen belang als hinderpalen gezien. In
de loop der tijd is de Europese Unie, naast doelstellingen die ten grondslag liggen
aan de interne markt en het waarborgen van werkzame concurrentie, zich gaan
richten op andere doelstellingen van algemeen belang. Ook andere waarden kun-
nen immers van een essentiële betekenis zijn voor de samenleving. Een aantal
algemeen belang doelstellingen worden in het EG-Verdrag gedefinieerd of zijn
terug te vinden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG. Veiligheid is één

38 GvEA 18 september 2001, T-112/99, Métropole Télévision (M6), e.a. tegen Commissie, Jur. 2001, p. II-2459.
39 Zie ook GvEA 18 september 2001, T-112/99, Métropole Télévision (M6), e.a. tegen Commissie, Jur. 2001, p.

II-2459.
40 Zaak C-250/92, Deense coöperatie, Jur. 1994, p. I-5641, r.o. 31-34. r.o. 33.
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van die doelstellingen evenals bijvoorbeeld de bescherming van het milieu (zie
hoofdstuk 4). Het is alleen onduidelijk hoe de deugdzaamheid van marktwerking
en andere maatschappelijke waarden zich tot elkaar verhouden. Zeker als het gaat
om het diffuse begrip ‘sport’. De basisbeginselen van sport, de culturele verwe-
venheid van het verschijnsel, de deugdzame waarden die bijvoorbeeld volgens de
Verklaringen aan een deel van de sport worden toegeschreven en sport als econo-
mische activiteit, maken dit probleem alleen maar groter. 

Wordt aan bepaalde maatschappelijke doelen door de communautaire overheid
groot gewicht toegekend dan is een juridische basis in het EG-Verdrag vereist.
Door een constitutionele basis is duidelijk dat marktwerking niet vanzelf superi-
eur is aan deze waarden. (zie par. 3.2). Voor de deugdzame waarden gelieerd aan
de sport, zo toont het tweede deel van dit werk, ontbreekt echter een constitutio-
nele basis.

De Lidstaten spelen vanwege het subsidiariteitsbeginsel een essentiële rol als
het gaat om de definiëring van diensten van algemeen belang. Ten aanzien van de
deugdzame doelen van algemeen belang komt aan de Lidstaten namelijk een eigen
beoordelingsvrijheid toe. Wanneer zij ondervinden dat de marktkrachten onvol-
doende een bepaald algemeen belang dienen, kunnen zij de sportorganisatie op dit
gebied specifieke of uitsluitende rechten toekennen en regels stellen ten behoeve
van de uitvoering van deze algemeen-belangdoelstellingen (zie hoofdstuk 3).
Denkbaar is dat een Lidstaat op grond van bijvoorbeeld de wenselijkheid van de
toegankelijkheid van de sport, of vanwege een specifieke behoefte van een bepaal-
de bevolkingsgroep (bijvoorbeeld gehandicapten), of uit het oogpunt van de
volksgezondheid of de veiligheid, de sportorganisatie specifieke taken toekent.
Het is daarnaast aan de Lidstaat zelf te bepalen op welk niveau de dienst van alge-
meen belang wordt vastgesteld (bijvoorbeeld op gemeentelijk of rijksniveau). 

De voordelen die de sportorganisatie krijgt, indien bepaalde rechten worden
toegekend, mogen niet de concurrentie op de markt (onnodig) schaden. Volgens
art. 86 EG-Verdrag zijn de mededingingsbepalingen van toepassing op diensten
van algemeen economisch belang, voorzover de toepassing daarvan de bijzondere
taak niet verhindert. Uitsluitend gedragingen die noodzakelijk zijn voor het berei-
ken van de algemeen belang doelstelling, zijn binnen dit kader legitiem. Dit sluit
niet uit dat de sportorganisatie buiten deze afgebakende terreinen actief kan optre-
den op de markt en vatbaar blijft voor mededingingsrechtelijke interventie. Gelet
op jurisprudentie van het Hof van justitie EG laat dit echter onverlet dat ook bin-
nen een mededingingsrechtelijke analyse krachtens art. 81 EG-Verdrag en art. 82
EG-Verdrag, een bepaald gewicht kan worden toegekend aan doelstellingen van
algemeen belang. 

De mededingingsrechtelijke praktijk en deugdzame doelen in de EU: de zaak
Wouters
In Europa geldt dat de mededingingswetgeving niet tot stand is gekomen om, naar
aanleiding van een bepaald conflict, te bepalen of in een bepaalde zaak mededin-
ging nu wel of niet wenselijk is. Die stap is al gezet, mededinging is goed, uit-
zonderingen zijn mogelijk, mitsdien het EG-Verdrag in uitzonderingen voorziet. 
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De vier cumulatieve vereisten als neergelegd in art. 81 lid 3 EG-Verdrag scheppen
voorwaarden voor een uitzondering van een inbreuk op art. 81 lid 1 Verdrag. Het
gaat bij deze criteria uitsluitend om economische overwegingen binnen de context
van een bepaalde relevante markt en ten aanzien van bepaalde actoren in de markt.
De wetgever heeft zich, zoals blijkt uit de wettekst van art. 81 EG-Verdrag, dus
bewust terughoudend opgesteld om ‘andere’ publieke doelstellingen te integreren
in het mededingingsrecht. 

Het vrij verkeer kent dergelijke criteria, zoals neergelegd art. 81 lid 3 EG-
Verdrag, niet. Naast de verdragsrechtelijke uitzonderingen, zoals art. 30 EG-
Verdrag, kent het vrij verkeer een uitzondering die beperkende maatregelen toe-
staat, mits deze maatregelen noodzakelijk zijn voor een met het EG-Verdrag ver-
enigbaar doel dat wordt gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen
belang, en mits de maatregelen om het doel te bereiken geschikt zijn en niet meer
beperkend dan nodig is (zie par. 12.2).41 Dergelijke niet-economische belangen
zijn ook van belang voor het mededingingsrecht. 

In de mededingingszaak Institute of Professional Representatives before the
European Patent Office, waarbij een gedragscode in het geding was, werd een
beroep gedaan op de Europese ‘rule of reason’ zoals ontstaan door toepassing van
het vrij verkeer, omdat het zou gaan om waarborging van het ‘algemeen belang’.42

In die zaak werd een beroep gedaan op de vrij-verkeerzaak Gebhard en werd
gesteld dat professionele gedragscodes een publiek belang vertegenwoordigen en
dus om die reden noodzakelijkerwijs geaccepteerd moeten worden, en dus ook
niet onder het bereik van het mededingingsrecht gebracht kunnen worden.43 Het
Gerecht van eerste aanleg ging toen niet mee en overwoog dat een beroep op
Gebhard e.a. irrelevant was omdat het in deze zaken ging om het vrij verkeer van
vestiging respectievelijk diensten en dat daarom geen conclusie getrokken kon
worden voor het mededingingsrecht.44

In de Europese zaak Wouters ging het om het verbieden van samenwerking tussen
advocaten en accountants door de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit verbod
belette advocaten zich te vestigen bij een advocatenkantoor dat een samenwer-

41 HvJ EG 30 november 1995, Gebhard, zaak C-55/94, Jur. 1995 p. I-4165 waar het ging om het vrijheid van ves-
tiging waarin vier criteria voor de rule of reason werd neergelegd en later werd geïntroduceerd in het vrij ver-
keer van diensten in HvJ EG 12 december 1996, zaak C-3/95, Broede, Jur. 1996, p. I-06511. I-6511; HvJ EG
12 december 1996, zaak C-3/95, Broede, Jur. 1996, p. I-06511. 

42 GvEA 14 april 2000, Institute of Professional Representatives before the European Patent Office tegen
Commissie., T-144/99, Jur. 2001 p. II-2067.

43 ‘Verzoeker betoogt, dat volgens de rechtspraak van het Hof (arresten van 3 december 1974, Van Binsbergen,
33/74, Jur. p. 1299; 28 april 1977, Thieffry, 71/76, Jur. p. 765, en 30 november 1995, Gebhard, C-55/94, Jur.
p. I-4165) de gedragsregels een doel van algemeen belang nastreven. Derhalve moet met toepassing van de rule
of reason’ worden aanvaard, dat zij onmisbaar zijn en dus niet onder artikel 81, lid 1, EG kunnen vallen.’ Onder
r.o. 56.

44 ‘Voorts is de door verzoeker tot staving van zijn zienswijze aangehaalde rechtspraak irrelevant. Die arresten
hebben immers betrekking op de beginselen van vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverrichting. Uit
die arresten volgt, dat de in een Lidstaat geldende gedragsregels die een doelstelling van algemeen belang nast-
reven, van toepassing zijn op beroepsgenoten die hun activiteit op het grondgebied van deze staat komen ver-
richten, zonder dat voormelde beginselen hierdoor worden geschonden. Daaruit kan evenwel niets worden
afgeleid met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 81 EG in het onderhavige geval.’Onder r.o. 66.

244 Sportregel: mededingingsbeperking/mededingingsvervalsing?



kingsverband onderhield met een accountantskantoor.45 Ter rechtvaardiging van
de litigieuze verordening werd door de Orde ingebracht dat het verbod noodzake-
lijk is ter bescherming van bepaalde aspecten van het beroep van advocaat. 

De A-G in de zaak Wouters stelde dat het betoog erop neerkomt overwegingen
te introduceren in art. 81 lid 1 die verband houden met de behartiging van een doel
van algemeen belang.46 Hij opperde evenwel dat hierdoor de ratio legis en de
structuur van de verdragsbepalingen werd miskend en dat alle feitelijke en juridi-
sche vragen binnen het kader van art. 81 EG-Verdrag worden geplaatst.47

‘Dit betekent, dat niet alleen het bestaan van een beperking van de mededinging, doch ook de

eventuele rechtvaardiging daarvan uitsluitend wordt getoetst aan de bepalingen van art. 81 lid 1

van het Verdrag. Aldus verliezen art. 85 lid 3 en 90 lid 2 van het Verdrag grotendeels hun bete-

kenis.’48

De A-G wijst erop dat de teksten van art. 85 lid 3 [thans 81 lid 3] EG-Verdrag (tot
op zekere hoogte) en art. 90 lid 2 [thans art. 86 lid 2] EG-Verdrag mogelijkheden
bieden om rekening te houden met het algemeen belang. Artikel 81 lid 3 EG-
Verdrag schept de ontheffingsvoorwaarden. Artikel 86 lid 2 EG-Verdrag houdt
kort gezegd in dat ondernemingen die overheidsdiensten uitoefenen binnen het
kader van het algemeen belang, slechts onder de mededingingsbepalingen vallen
voor zover de uitoefening van hun taken daardoor niet wordt verhinderd. Het gaat
er om dat dergelijke ondernemingen uitsluitend zijn vrijgesteld van de reikwijdte
van de verbodsbepalingen wanneer die vrijstelling noodzakelijk is om dergelijke
verplichtingen van algemeen belang na te komen. 

Het Hof van Justitie EG volgde de A-G in Wouters niet, maar overwoog: 

‘Opgemerkt zij evenwel, dat niet elke overeenkomst tussen ondernemingen of elk besluit van een

ondernemingsvereniging die de handelingsvrijheid van de partijen of van een van hen beperkt,

automatisch onder het verbod van art. 85, lid 1 [thans art. 81], van het Verdrag valt. Bij toepas-

sing van deze bepaling op een concreet geval moet namelijk in de eerste plaats rekening worden

gehouden met de algehele context waarbinnen het betrokken besluit van de ondernemingsver-

eniging is genomen of zijn werking ontplooit, en meer in het bijzonder met de doelstellingen

daarvan, welke in casu verband houden met de noodzaak om regels vast te stellen inzake orga-

nisatie, bekwaamheid, deontologie, toezicht en aansprakelijkheid, die aan de eindgebruikers van

juridische diensten de nodige garantie van integriteit en ervaring bieden en een goede rechtsbe-

deling verzekeren (zie in die zin arrest van 12 december 1996, Reisebüro Broede, C-3/95,

Jurispr. P. I-6511, punt 38). Vervolgens moet worden onderzocht, of de daaruit voortvloeiende

beperkende gevolgen voor de mededinging inherent zijn aan deze nagestreefde doelen.’49

45 Zie o.a. J.W. van de Gronden en K.J.M. Mortelmans, Wouters: is het beroep van advocaat een andere tak van
sport? Ars Aequi 51, 2002, p. 450. 

46 Conclusie van A-G Philippe Léger in zaak C-35/99 onder r.o 105.
47 Conclusie van A-G Philippe Léger in zaak C-35/99 onder 107.
48 Conclusie van A-G Philippe Léger in zaak C-35/99 onder 107.
49 Zaak HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99 Wouters, tegen Algemene Raad van de Nederlandse Orde van

Advocaten, Jur. I-1577, onder 97.
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Het Hof van Justitie EG verwees naar het arrest Reisebüro Broede, waar het ging
om toepassing van het vrij verkeer van diensten, wat wijst op een sterke congru-
entie tussen het vrij verkeer en het mededingingsrecht. In dit arrest (Broede) paste
het Hof van Justitie EG vier voorwaarden toe op grond waarvan een nationale
regeling krachtens welke de onderdanen van de andere Lidstaten een activiteit van
dienstverlening niet kunnen uitoefenen, buiten de werkingssfeer van het vrij ver-
keer van diensten kan vallen:
– de regeling moet zonder discriminatie worden toegepast;
– de regeling moet haar rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van alge-

meen belang;
– de regeling moet geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde

doel te waarborgen; 
– en zij mag niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel, met

dien verstande dat beperkingen die hun rechtvaardiging vinden in dwingende
redenen van algemeen belang, slechts toelaatbaar zijn voor zover dit belang
niet wordt beschermd door de regels waaraan de dienstverrichter is onderwor-
pen in de Lidstaat waar hij is gevestigd. 

De samenwerkingsovereenkomst in het arrest Wouters, zo stelde het Hof van
Justitie EG vast, beoogde de deontologie van de advocatuur te verzekeren en de
Nederlandse Orde van Advocaten mocht zich op het standpunt stellen ‘dat de
advocaat zijn cliënt niet langer onafhankelijk en met inachtneming van een strikt
beroepsgeheim kan adviseren en verdedigen, indien hij deel uitmaakt van een
structuur die mede tot taak heeft verslag te doen van de financiële resultaten van
handelingen waarbij hij betrokken is geweest, en deze te certificeren.’50 Met
inachtneming van de criteria van Reisebüro Broede, concludeerde het Hof van
Justitie EG dat de mededingingsbeperkende gevolgen niet verder gaan dan nood-
zakelijk ter verzekering van de goede uitoefening van het beroep van advocaat en
dat dus de litigieuze samenwerkingsverordening geen inbreuk maakte op art. 81
EG-Verdrag.51 Deze algemeen-belangexceptie geldt dus zowel voor wat betreft het
vrije-dienstenverkeer als voor het mededingingsrecht.

Anders dan in de Verenigde Staten is hier sprake van een ‘rule of reason’ bena-
dering om ‘algemeen-belangargumenten’ die in samenspraak zijn met algemeen
EG-beleid te rechtvaardigen, zelfs als sprake is van een mededingingsbeperking.
Aldus wordt van zaak tot zaak, van bedrijfstak tot bedrijfstak en van regel tot regel
bepaald of de litigieuze gedraging onder de werkingssfeer van de mededingings-
bepalingen valt.52

Sinds het arrest Wouters dient bij de toepassing van het mededingingsrecht op een
concreet geval niet alleen rekening te worden gehouden met de algehele context
waarbinnen het betrokken besluit van de ondernemersvereniging is genomen of

50 Zaak HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99 Wouters, tegen Algemene Raad van de Nederlandse Orde van
Advocaten, Jur. I-1577, onder 105. 

51 Zie ook Arrest van 30 november 1995, Gebhard, zaak C-55/94, Jur. p. I-4165
52 Aldus Mario Monti: http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp2003_007_en.pdf.
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zijn werking ontplooit, maar ook dient daarbij bijzondere aandacht te zijn voor de
doelstellingen van het besluit. Vervolgens moet worden onderzocht, of de uit het
besluit voortvloeiende beperkende gevolgen voor de mededinging inherent zijn
aan deze nagestreefde doeleinden en of zij evenredig zijn aan deze doeleinden.
Hoewel doelstellingen van algemeen belang deel uitmaken van het Europese
recht, ondersteunen niet alle doelstellingen de doelen van het mededingingsrecht.
Feitelijk wordt in het mededingingsrecht uitgegaan van de veronderstelling dat de
allocatie van producten en dienstverlening het beste tot hun recht komen in een
situatie van mededinging. Elke andere benadering leidt ertoe dat de rechter wordt
gedwongen een publiek belang te definiëren en af te wegen tegen het (al erkende)
belang van werkzame mededinging. Deze waarden verschillen te veel van het eco-
nomische doel van het mededingingsrecht en zijn niet naar belangrijkheid te orde-
nen. In het mededingingsrecht werd ook vanwege het risico op interpretatiever-
schillen lang niet gesproken over het doel van een bepaalde overeenkomst of
gedraging maar om het object of het effect van de regeling.,53 Nu wordt nadruk-
kelijk wel gesproken over het doel. Het wegen en beoordelen van al die verschil-
lende maatschappelijke doelen, komt al snel neer op het vergelijken van appels
met peren. Het arrest Wouters wordt terecht in veel mededingingsrechtelijke ana-
lyses niet toegepast.

Bijvoorbeeld ten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren heeft de moeizame
weging van algemeen belang argumenten binnen een mededingingsanalyse, tot
een groeiend besef geleid dat meer duidelijkheid moet komen over de vraag of
bestaande praktijken, gewoonten in samenhang met een strakke regulering van een
bepaalde beroepsgroep, wel tot het meest efficiënte resultaat in de markt leidt.54

Het complex aan regelgeving en praktijken leidt veelal tot een uitschakeling van
concurrentie binnen een bepaalde sector, wat de prikkel om kostenreducerend of
bijvoorbeeld kwaliteitsverhogend te handelen doet afnemen. De Europese
Commissie wil niet voor niets een nadere afbakening of definiëring van de bete-
kenis van het ‘openbaar belang’.55

De sportorganisatie is net als de Nederlandse Orde van Advocaten ook een samen-
werkingsgemeenschap waar de deelnemers aan strikte regulering gebonden zijn.
Met andere woorden: het gaat in de sport ook om een ondernemingsvereniging die
bepaalde besluiten neemt die aansluiten bij de doelstellingen die de vereniging
nastreeft. Ook de sportorganisatie dient niet meer te reguleren dan enerzijds nood-
zakelijk is voor de borging van de eigenheid van sport en anderzijds nodig is voor
de borging van ‘andere’ nader te bepalen publieke belangen, zoals het gezond-
heidsbelang. In hoofdstuk drie werd gesteld dat een algemeen ‘sportbelang’
bestaat als zelfstandig niet-economisch doel, dat onveranderlijk is naar plaats en

53 Zaak C 56/66, Technique Minière, Jur. 1966, p. 391
54 COM (2005) 405 def. 5 september 2005. Professionele dienstverlening ruimte voor hervormingen, follow up

over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening COM (2004) 83 van 9 februari 2004.
55 Mededeling van de Commissie, Professionele dienstverlening – Ruimte voor verdere hervormingen- follow up

van het verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening COM (2004) 83 van
9 februari 2004, SEC (2005) 1064).
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tijd en ligt besloten in de eigenheid van sport. Hetzelfde hoofdstuk erkent dat ook
andere publieke doelen verbonden zijn met sport, die worden ingevuld door de
politiek maatschappelijke context van het fenomeen, waarbij de grondslag van een
nader af te bakenen publiek belang kan variëren. De benadering van dergelijke
algemeen- belangdoelstellingen heeft veelal een grote politieke lading, zo blijkt
ook uit het eerste deel waarbij werd stil gestaan bij de deugdzame functies van
sport. 

De mededingingsrechtelijke praktijk en deugdzame doelen in de VS
In de Verenigde Staten in de zaak Goldfarb versus Virginia State Bar stond de
vraag centraal of de ‘orde van advocaten’ onder de Sherman Act gebruik mag
maken van een lijst van minimum tarieven.56 In deze zaak werd door het Supreme
Court erkend dat bepaalde gedragingen van leden van een vereniging van beroeps-
beoefenaren weliswaar onder het bereik van het antitrustrecht vallen, maar dat dan
wel een ‘rule of reason’ op zijn plaats is.57

In 1911 werd voor het eerst de ‘rule of reason’ genoemd in Standard Oil Company
versus United States.58 Bij de ‘rule of reason’, welke benadering haar oorsprong
vindt in de common law traditie, gaat het om een weging van factoren: 

‘whether the restraint imposed is such as merely regulates and perhaps thereby promotes com-

petition or whether it is such as may suppress or even destroy competition. To determine that

question the court must ordinarily consider the facts peculiar to the business to which the res-

traint is applied; its condition before and after the restraint imposed; the nature of the restraint

and its effect, actual or probable. The history of the restraint, the evil believed to exist, the reas-

on for adopting the particular remedy, the purpose or end sought to be attained, are all relevant

facts.’

Sinds de Chicago school of antitrust betekent dit dat in de praktijk moet worden
aangetoond dat de gedraging in kwestie significante negatieve mededingingsrech-
telijke gevolgen heeft in een bepaalde relevante markt.

Het gaat dan vooral om een onderzoek naar de karakteristieken van de ‘busi-
ness’ waar de beperking is opgelegd, de marktcondities vóór en na de toepassing
van de beperking, de aard van de beperking, het doel van de beperking en de
(mogelijke) effecten.59 Een analyse is nodig om te bepalen of de effecten van een

56 Goldfarb versus Virginia State Bar 421 U.S. 773, (1975) Het Supreme Court stond een lijst van minimumta-
rieven niet toe omdat het om een private actie ging en de lijst de minimumtarieven niet door de staat waren vast-
gesteld. Respondents’ activities are not exempt from the Sherman Act as ‘state action’ within the meaning of
Parker versus Brown, supra. Neither the Virginia Supreme Court nor any Virginia statute required such activi-
ties, and, although the State Bar has the power to issue ethical opinions, it does not appear that the Supreme
Court approves them. It is not enough that the anticompetitive competitive conduct is ‘prompted’ by state
action; to be exempt, such conduct must be compelled by direction of the State acting as a sovereign. Here the
State Bar, by providing that deviation from the minimum fees may lead to disciplinary action, has voluntarily
joined in what is essentially a private anticompetitive activity and hence cannot claim it is beyond the Sherman
Act’s reach, p. 788-792.

57 Goldfarb versus Virginia State Bar 421 U.S. 773 (1975).
58 221 U.S (1911).
59 Justice Brandeis in 1918 in Chicago Board of Trade versus US, 246 US. 231 (1918). 
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overeenkomst of praktijk de mededinging slechts reguleert en eigenlijk de mede-
dinging bevordert of dat de overeenkomst of praktijk de mededinging beperkt of
zelfs teniet doet gaan. Als er tendensen bestaan in beide richtingen moet een
weging van belangen plaatsvinden zodat een netto effect kan worden berekend.
Aan de hand van dit netto effect wordt bekeken welke methode wordt toegepast.
Hoewel de ‘rule of reason’ gebruikt wordt om de Sherman Act meer flexibiliteit
en definiëring te geven staat de regel niet open voor ieder argument, het gaat zui-
ver om de impact op de marktwerking.60

Een zogenaamde ‘quick-look’ analyse komt ter sprake indien een observant
met slechts een globaal begrip van economie kan concluderen dat de overeen-
komsten een concurrentiebeperkend effect hebben op consumenten en markten.61

Daarmee is de grens tussen ‘per se’ en ‘rule of reason’ enigszins verwaterd, wat
rest is: 

‘(…) an enquiry meet for the case, looking to the circumstances, details, and logic of a restraint.

The object is to see whether the experience of the market has been so clear, or necessarily will

be, that a confident conclusion about the principal tendency of a restriction will follow from a

quick (or at least quicker) look, in place of a more sedulous one. And of course what we see may

vary over time, if rule-of-reason analyses in case after case reach identical conclusions.’62

Naast de ‘rule of reason’ kent het Amerikaanse antitrustrecht de ‘per se’ benade-
ring. Deze benadering wordt toegepast bij praktijken die zo onrechtmatig worden
geacht dat verder onderzoek niet nodig wordt geacht.63 ‘Agreements or practices
which because of their pernicious effect on competition and lack of any redeeming
virtue are conclusively presumed to be unreasonable and, therefore, illegal without
elaborate inquiry as to the precise harm they have caused or the business excuse
for their use.’64 De per se regel wordt thans toegepast bij een relatief klein aantal
praktijken die dusdanig mededingingsbeperkend van aard zijn dat er geen reden
bestaat voor een nadere analyse. Het bewijs van het bestaan van een dergelijke
overeenkomst of praktijk is voldoende, ongeacht de mogelijke effecten.65 Zelfs als
geen sprake is van ‘marktmacht’ geeft dit geen rechtvaardiging voor bijvoorbeeld
een beperking van prijs en output.66 Het belangrijkste voorbeeld zijn de ‘hard core
kartels’ ofwel horizontale prijsafspraken.67 In 1979 heeft echter het Supreme
Court erkend dat bepaalde afspraken, zelfs horizontale prijsafspraken, noodzake-

60 435 U.S. 679 Professional Engineers versus US (1978).
61 See, e.g., National Collegiate Athletic Assn. versus Board of Regents of Univ. of Okla., 468 U. S. 85 (1984).
62 California Dental Association versus F.T.C, 526 U.S. 756 (1999)
63 Northern pacific Ry. versus United States, 356 U.S. at 4, (1958): ‘per se violation’. Hieronder vallen: 

‘agreements or practices which because of their pernicious effect on competition and lack of any redeeming
virtue are conclusively presumed to be unreasonable and, therefore, illegal without elaborate inquiry as to the
precise harm they have caused or the business excuse for their use.’Voorbeelden hiervan zijn ‘price fixing, divi-
sion of markets, group boycotts, tying arrangements, and concerted refusals to deal.’

64 Northern pacific Ry. versus United States, 356 U.S. 1, 5 at 4 (1958).
65 SCFC ILC Inc. versus Visa USA Inc. 36 F. 3d 958, 963 (10th Cir. 1994). 
66 Professional Engineers versus US, 435 U.S. 679 (1978) at 692.
67 FTC versus Superior Court Trial Lawyers Ass’n, 493 U.S. 411, 436 n. 19 (1990). ‘horizontal price-fixing... has

been consistently analyzed as a per se violation for many decades.’
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lijk kunnen zijn voor de totstandkoming van een product en onder de ‘rule of rea-
son’ kunnen vallen.68 De per se benadering heeft in de loop der tijd steeds meer
terrein verloren aan de ‘rule of reason’. De meeste sportregelingen worden in de
Verenigde Staten onderworpen aan een ‘rule of reason’ test. 

Het Supreme Court stelt dat ten aanzien van gedragingen van leden van een ver-
eniging van beroepsbeoefenaren voor het antitrustrecht van belang is of de ver-
meende beperking te herleiden is naar een beroepsgroep of naar een bedrijf. Het
algemeen belang argument en andere specifieke karakteristieken van beroepen
leidt tot een andere benadering onder de Sherman Act.69 In de zaak Professional
Engineers versus US brengt het Supreme Court enige nuancering aan door te over-
wegen dat een eventuele uitzondering op het antitrustrecht niet ruim geïnterpre-
teerd moet worden. Ethische normen kunnen de mededinging reguleren en bevor-
deren.70 Maar dit betekent volgens het Supreme Court niet dat dan de ethische nor-
men de overhand moeten krijgen in een mededingingsrechtelijke analyse. Het
mededingingsrecht is dan wel niet volledig te prefereren boven ethische normen,
maar dit is geen reden om mededingingsrechtelijke overwegingen dan maar vol-
ledig van de hand te wijzen.71 Het Supreme Court concludeert dat een verdediging
gebaseerd op de premisse dat mededinging op zichzelf onredelijk is, nooit kan sla-
gen.72 Publieke doelen zoals veiligheid en gezondheid in respectievelijk
Professional Engineers en Indiana Dentists werden ingebracht door de verdedi-
ging om te onderbouwen dat mededinging op zichzelf gevaarlijk is. Het Supreme
Court is niet bereid hierin mee te gaan.73 In het mededingingsrecht handelt het
immers om de waarborging van economische mededinging. 

Wel is het Supreme Court bereid om algemeen-belangdoelstellingen in te pas-
sen indien dergelijke doelen bijdragen aan ‘consumer welfare’, dus door algemeen
belangdoelstellingen te vertalen naar ‘efficiencies’. Zo kan door het promoten van
sociale diversiteit op een school (als algemeen belang), de kwaliteit van het onder-
wijs verbeteren en de vraag naar onderwijs toenemen.74 Overeenkomsten die bij-

68 Broadcast Music Inc. versus Columbia Broadcasting Sys. Inc., 441 U.S. 1, 23 (1979).
69 ‘The fact that a restraint operates upon a profession as distinguished from a business is, of course, relevant in

determining whether that particular restraint violates the Sherman Act. It would be unrealistic to view the prac-
tice of professions as interchangeable with other business activities, and automatically to apply to the profes-
sions antitrust concepts which originated in other areas. The public service aspect, and other features of the pro-
fessions may require that a particular practice, which could properly be viewed as a violation of the Sherman
Act in another context, be treated differently.’

70 ‘...[it] cannot be read as fashioning a broad exemption under the Rule of Reason for learned professions. We
adhere to the view expressed in Goldfarb that, by their nature, professional services may differ significantly
from other business services, and, accordingly, the nature of the competition in such services may vary. (…)
Ethical norms may serve to regulate and promote this competition, and thus fall within the Rule of Reason.’

71 ‘But, once again, the equation of competition with deception, like the similar equation with safety hazards, is
simply too broad; we may assume that competition is not entirely conducive to ethical behavior, but that is not
a reason, cognizable under the Sherman Act, for doing away with competition.’

72 ‘Such a view of the Rule would create the ‘sea of doubt’ on which Judge Taft refused to embark in Addyston,
85 F., at 284, and which this Court has firmly avoided ever since.’

73 National Society of Professional Engineers versus United States, 435 U.S. 679 (1978). FTC versus Indiana
Federation of Dentists, 476 U.S. 447 (1986). 

74 United States versus Brown University, United States Court of Appeals for the Third Circuit, 1993. 5 F. 3d 658. 
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dragen aan dit doel kunnen dan juist mededingingsbevorderend werken en zijn
niet in strijd met het antitrustrecht. Het Supreme Court neigt er dus toe om in een
mededingingsrechtelijke analyse bepaalde maatschappelijke doelstellingen te ver-
talen naar ‘efficiency’-bevorderende doelen. 

In de Verenigde Staten bestaan er, zoals eerder uiteengezet, twee complemen-
taire categorieën ten aanzien van de antitrustanalyse. De eerste categorie vormen
die overeenkomsten die qua aard en effect duidelijk mededingingsbeperkend zijn,
verdere analyse is niet noodzakelijk. Deze overeenkomsten zijn ‘illegal per se’. Bij
de tweede categorie overeenkomsten is de (on)geoorloofdheid minder eenvoudig
te achterhalen en kan alleen worden achterhaald via een analyse van feiten die spe-
cifiek zijn voor de onderneming, en de achterliggende redenen van de beperking.
Afspraken die een algemeen belangdoelstelling nastreven en mogelijk bijdragen
aan ‘consumer welfare’ vallen onder de tweede categorie en komen in aanmerking
voor een ‘rule of reason’ benadering. Voor beide categorieën geldt als uitgangs-
punt, de mededingingsrechtelijke relevantie te beoordelen. 

19.3.5 VS: Van aansluiting bij niet-commerciële overwegingen naar toe-
passing van het mededingingsrecht en gebruik van de ‘rule of 
reason’

In de Verenigde Staten komt thans iedere regeling in de professionele teamsport
(behoudens regelingen in de professionele baseballsport zie vorig deel) voor toet-
sing aan het mededingingsrecht in aanmerking indien sprake is van een economi-
sche grensoverschrijdende activiteit. Dit was oorspronkelijk niet het geval. Zo
onderscheidde een Amerikaans Federal Court ten aanzien van de amateursport
twee soorten regelgeving: niet-commerciële regels, zoals selectiecriteria en com-
merciële regels zoals regels betreffende de collectieve verkoop van televisierech-
ten.75 De regelgeving die niet-economisch van aard zou zijn werd standaard gede-
finieerd als niet mededingingsbeperkend, vergelijkbaar met de huidige toetsing
van de sportregel aan het vrij verkeer. 

Het Supreme Court in de Verenigde Staten waagt zich in een mededingings-
rechtelijke analyse uitdrukkelijk niet aan een onderscheid tussen commerciële en
niet-commerciële overwegingen. Ook niet als het gaat om de amateursport.
Regelgeving met een economisch karakter in relatie tot de amateursport kan in de
Verenigde Staten op ruime aandacht van het antitrustrecht rekenen. Hieruit wordt
duidelijk dat aan de ene kant de Verenigde Staten aan de amateursport een grote
mate van autonomie toekent, maar dat deze veronderstelde autonomie moeilijk te
handhaven valt als tegelijkertijd sprake is van commerciële grensoverschrijdende
activiteiten. Par. 3.6 en 7.5 tonen dat deze duale houding bij de benadering van de
amateursport ook herkenbaar is in Europa. 

In de zaak NCAA versus Board of Regents merkt het Supreme Court op dat de
meeste van de regelingen van het overkoepelend college-sport-samenwerkings-

75 Justice versus NCAA, 577 F. Supp. 356 (D. Ariz. 1983).
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verband gerechtvaardigd zijn, omdat deze regels juist de mededinging tussen
clubs mogelijk maken en bovendien procompetitief zijn omdat dergelijke regels
de publieke belangstelling stimuleren. Het Supreme Court spreekt in deze context
over ‘rules defining the conditions of the contest, the eligibility of participants, or
the manner in which members of a joint enterprise shall share the responsibilities
and the benefits of the total venture.’76 Daarmee geeft het Supreme Court aan dat
niet het al dan niet commerciële karakter van de regeling bepalend is, maar de
vraag of de sportregel in kwestie de mededinging op de markt mogelijk maakt of
waarborgt. Ook onder een mededingingsrechtelijke toets kunnen bepaalde sport-
regels overeind blijven, vaak wordt daartoe gebruik gemaakt van de ‘rule of reas-
on’ via het concept van de nevenrestricties. 

19.4 Conceptueel aanknopingspunt voor de vrijwaring van de 
‘zuivere sportregel’

19.4.1 EG: A-G’s in Bosman, Lehtonen en Déliege; toepassing van het
concept van de ‘nevenrestricties’

Het Hof van Justitie EG heeft tot de behandeling van de zaak Meca Medina in
2006, in tegenstelling tot bepaalde Advocaten Generaal, geen uitspraak gedaan op
het gebied van sport in relatie tot het mededingingsrecht. Bepaalde A-G’s zoals A-
G Lenz in het arrest Bosman, uitgewerkt door de Europese Commissie, en later
bevestigd door de A-G’s in Deliège en Lehtonen, hebben al voor de uitspraak van
het Hof van Justitie EG in de zaak Meca Medina (19.4.3), uitspraken gedaan over
de toepassing van het Europese mededingingsrecht op sportregelingen en sloten
zich aan bij een mogelijke ontsnapping van sportregelingen aan het toepassings-
bereik van het mededingingsrecht via het concept van ancillary restrictions zoals
het concept bijvoorbeeld toepassing krijgt bij coöperaties (zie vorig hoofdstuk).77

A-G Lenz knoopte aan bij de zaak Deense coöperatie waarin het Hof bepaalde dat
het verbod van dubbel lidmaatschap, dat was opgenomen in de statuten van een
inkoop coöperatie, niet noodzakelijkerwijs een beperking van de mededinging in
de zin van art. 85 (thans, na wijziging, art. 81) EG-Verdrag vormt en zelfs posi-
tieve gevolgen voor de mededinging kan hebben.78 A-G Cosmas in de zaak

76 National Collegiate Athletic Association versus Board of Regents of Univ. Of Oklahoma et al., 468 U.S. 85
(1984).

77 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549. En HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en
Castors Braine, C-176/96, Jurispr. p. I-2681. Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 20 september 1995,
HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, ro. 139. 

78 Zaak C-250/92, Deense coöperatie, Jur. 1994, p. I-5641, r.o. 31-34. Litigieuze regels opgenomen in de statuten
van de coöperatie: 
Voor B- en D-leden wordt het lidmaatschap van of enige andere vorm van deelneming in verenigingen, ven-
nootschappen of andere georganiseerde samenwerkingsverbanden, die op het gebied van de groothandel in
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen met DLG concurreren, met ingang van 1 januari 1989 geacht
onverenigbaar te zijn met het lidmaatschap van DLG. Voor de B- en D-leden die zulks wensen, zal DLG optre-
den als tussenpersoon voor de inkoop van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
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Déliège overwoog dat selectiecriteria noodzakelijk waren voor legitieme doelein-
den verbonden met het specifieke karakter van judo en niet in strijd waren met art.
81 lid 1 EG-Verdrag. A-G Alber nam de redenering van Cosmas over in zijn opi-
nie in de Lehtonen-zaak. Transferperioden zijn in overeenstemming met art. 81
EG-Verdrag, nu de regelingen het regelmatig verloop van de wedstrijden verzeke-
ren. 

Ook de Europese Commissie trekt wat betreft de sporteigen regels, de zoge-
naamde ‘rules of the game’ een parallel met de behandeling van coöperaties in het
mededingingsrecht; ‘…And/or the court of justice will only be able to clarify what
should be considered as a rule inherent in sport or necessary to the organisation of
a sport or sporting competitions. In the context of an agriculture co-operative, the
court has ruled that the restrictive rules that are necessary to ensure that the co-ope-
rative operates properly and maintains its contracting power vis a vis producers,
such as the prohibition against being a member of a rival co-operative, are not affec-
ted by art. 85(1) [now art. 81 EC] of the treaty. This precedent appears to be capa-
ble of application in the field of sport.’79

19.4.2 EG: Gerecht van eerste aanleg in zaak Meca Medina, niet-econo-
mische regelingen ook buiten werkingssfeer mededingingsrecht 

In Nederland in 2000 stelt Vogelaar: ‘Regelgeving van de sportorganisaties, die
erop is gericht een ordelijk kader voor de sportbeoefening te scheppen- zoals spel-
regels, competitiereglementen, toelatingsregels voor toernooien, regels met betrek-

Leden die op het tijdstip van de vaststelling van deze nieuwe bepaling in strijd met lid 1 aangesloten zijn bij
dan wel deelnemen in concurrerende verenigingen, e.d., moeten uiterlijk op 31 december 1988 hetzij die lid-
maatschappen of samenwerkingsverbanden opzeggen, hetzij uittreden als lid van DLG. Ingeval voor de laatste
oplossing wordt gekozen en DLG hiervan uiterlijk op 15 december 1988 in kennis wordt gesteld, heeft het uit-
tredende lid overeenkomstig de regels voor wettige afmelding (...) recht op uitbetaling, over een periode van
tien jaar, van het door hem ingebrachte kapitaal evenals van het tegoed op zijn lopende rekening. 
Indien na de inwerkingtreding van deze bepaling, op 1 januari 1989, een overtreding van lid 1 wordt geconsta-
teerd, wordt het betrokken lid (...) van DLG uitgesloten, ongeacht of het verboden lidmaatschap of samenwer-
kingsverband van voor of na 1 januari 1989 dateert. In geval van een dergelijke uitsluiting krijgt het uittreden-
de lid in het gunstigste geval, namelijk voor zover er niet (...) tot gehele of gedeeltelijke confiscatie wordt over-
gegaan, over een periode van 10 jaar het door hem ingebrachte kapitaal evenals het tegoed op zijn lopende reke-
ning uitbetaald, waarbij de eerste termijn wordt uitbetaald vóór de afsluiting van het eerste op de afsluiting vol-
gende boekjaar.
Bovenstaande, verscherpte regels voor B- en D-leden treden, zoals aangeduid, op 1 januari 1989 in werking.
Op deze datum gaat ook de volgende periode voor het lidmaatschap van B- en D-leden in (...) De nieuwe bepa-
lingen staan er niet aan in de weg, dat B- en D-leden in het groot landbouwbasisproducten inkopen via andere
leveranciers (agenten, makelaars of producenten van dergelijke producten in binnen- en buitenland) dan DLG,
zolang dergelijke inkopen maar niet ° in strijd met lid 1 ° plaatsvinden in het kader van een georganiseerd lid-
maatschap van of enige andere vorm van deelneming in verenigingen, e.d.’
Tegelijkertijd werden de regels inzake uittreding en uitsluiting gewijzigd in die zin, dat het lidmaatschap van
de DLG van dan af nog slechts voor vijf in plaats van voor tien jaar gold. 
Vervolgens werd besloten dat, zo het nodig was B-leden uit te sluiten, deze leden als op wettige wijze afge-
melde leden zouden worden beschouwd. Dat betekende, dat hun over een periode van tien jaar hun geregis-
treerd kapitaal werd terugbetaald, zijnde het door hen in voorkomend geval ingebrachte kapitaal evenals het
niet onder de leden verdeelde, later verworven overschot, doch niet een aandeel in het ongedeelde vermogen,
dat wil zeggen een percentage van het eigen kapitaal van de DLG, verminderd met het ingebrachte kapitaal.’

79 Prelimary Guidelines on the application of competition rules to the sports section
Comm. 6 februari 1994 para 4-2 p. 31.
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king tot de samenstelling van nationale teams, kortom alles wat met de sportieve
kant van het sportbedrijf heeft te maken, wordt inherent geacht aan de desbetreffen-
de sportbeoefening en kan buiten het mededingingstoezicht blijven.’80 Hij stelt als
vuistregel voor dat waar commerciële overwegingen zwaarder moeten worden
geschat dan te dienen sportief-sociale belangen, doorgaans sprake zal zijn van
mededingingsrechtelijke toetsing van eventuele concurrentiebeperkende afspra-
ken.81 Zijn insteek komt overeen met de inmiddels verlaten zienswijze van het
hierboven genoemde federal court in de Verenigde Staten.82

Uit deel 3 bleek dat voor een toets aan de vrij-verkeerbepalingen het Hof van
Justitie aansluiting heeft gezocht bij niet-economische redenen of niet-economi-
sche doelstellingen om bepaalde sportregels, zoals nationaliteitsclausules bij
internationale wedstrijden, te vrijwaren van de vrij-verkeerbepalingen. In de zaak
Meca Medina refereert het Gerecht van eerste aanleg aan de zaak Walrave en stelt
dat zuivere sportregels buiten de economische activiteit staan.83 Zodra het gaat om
niet-economische motieven of niet-economische aard van de sportregelgeving is
volgens het Gerecht van eerste aanleg sprake van een uitzondering onder het
mededingingsrecht, gelijk de uitzondering voor het vrij verkeer. Deze lijn lijkt
immers consistent met het Hof van Justitie EG in de arresten Donà, Déliège en
Lehtonen, waarin het Hof van Justitie EG zich niet uitsprak over de criteria die
neergelegd zijn in het mededingingsrecht. Vogelaar kiest dezelfde route. Ook de
NMa hanteerde deze lijn. In een besluit op bezwaar ging de NMa niet in op de
juistheid van het verbod op deelname aan de wedvlucht (duivensport) vanuit San
Sebastian aangezien het verbod was uitgevaardigd op grond van niet-economische
overwegingen, welke nauw verband houden met de duivensport als zodanig.84 Er
vond dus door de nationale mededingingsautoriteit geen mededingingsrechtelijke
afweging plaats. 

Het Gerecht van eerste aanleg in het arrest Meca Medina, slaat dus geen acht op
het concept van de nevenrestricties en verwijst niet naar de zaak Deense
Cöoperatie. De verwijzing van de AG’s en de Europese Commissie naar de zaak
Deense Cöoperatie biedt volgens het arrest van het Gerecht van eerste aanleg geen
aanknopingspunten als het gaat om de sporteigen regels de ‘rules of the game’ die
onderdeel uitmaken van de regelgeving van het sportsamenwerkingsverband.85

Het lijkt dan noodzakelijk een scheiding aan te brengen tussen het concept zoals
dit toepassing heeft gekregen in relatie tot het vrij verkeer (zie deel 3) enerzijds en
het mededingingsrechtelijk concept van de nevenrestricties of bijkomende beper-

80 F.O.W. Vogelaar, Marktwerking Moet!, (oratie Amsterdam UvA, Amsterdam: Vossiuspers AUP 2000, p. 24.
81 F.O.W. Vogelaar, Marktwerking Moet!, (oratie Amsterdam UvA, Amsterdam: Vossiuspers AUP 2000, p. 24.
82 Federal Baseball Club of Baltimore versus National League of Professional Baseball Clubs, 259 U.S. 200

(1922)
83 GvEA 30 september 2004, T313/02, Meca-Medina, Jur. 2004, p. II 3291 en HvJ EG 12 december 1974, zaak

C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405 onder 8.
84 ZLU versus NPO, nr. 3611-24. Ongegrondverklaring van het bezwaar ZLU tegen besluit van 21 juli 2003. 
85 J.W van de Gronden en Mortelmans, Het mededingingsrecht en niet-economische belangen: 2003 het cruciale

jaar, p. 319.
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kingen anderzijds. Beide concepten werken verschillend uit. Bij het concept van
de nevenrestricties wordt uitgegaan van economische overwegingen of het econo-
mische karakter van de regeling, terwijl het concept zoals aangenomen door toe-
passing van het vrij verkeer van personen en diensten (zie hoofdstuk 6), zich richt
op niet-economische motieven of niet-economische aard van de regeling.86 Voor
het eerst legt het Gerecht van eerste aanleg expliciet een relatie tussen een immu-
niteit voor de ‘zuivere sportregel’ onder het vrij verkeer en het mededingings-
recht.87

‘(...) Dat zuiver sportieve regelgeving buiten de economische activiteit staat, wat volgens het Hof

tot gevolg heeft dat zij niet binnen de werkingssfeer van art. 39 en 49 EG-Verdrag valt, betekent

immers ook dat zij buiten de economische mededingingsverhoudingen staat, waardoor zij even-

min binnen de werkingssfeer van art. 81 en 82 EG-Verdrag valt.’

Waardering standpunt van Gerecht van eerste aanleg in de zaak Meca Medina
Al in hoofdstuk 12 kwam naar voren dat alles wat met de sportieve kant van het
bedrijf te maken heeft, op het moment dat sprake is van een economische activi-
teit, ook commerciële implicaties heeft. Al eerder in de hoofdstukken 7 en 14 werd
bovendien geconcludeerd dat het niet-juridische onderscheid tussen amateurisme
en professionalisme wat betreft de doelstellingen van de sportorganisatie en het
daarmee samenhangend moeizame onderscheid tussen niet-economische en eco-
nomische regeling schaduwen werpen over het grensgebied tussen sportregel en
rechtsregel. Uit de hierna te behandelen benaderingswijze van het Supreme Court
blijkt bovendien dat het niet noodzakelijk is om op zoek te gaan naar het grens-
gebied tussen de commerciële en niet-commerciële sportregeling. Van doorslag-
gevend belang is in de Verenigde Staten de vraag hoe de sportregel zich verhoudt
tot de mededinging op de markt. 

Onbegrijpelijk, in het licht van de economische dimensie van sport, is de over-
weging van het Gerecht van eerste aanleg dat sportbeoefening in wezen een belan-
geloze, niet-economische handeling is, zelfs in het geval van een sportieve
beroepsactiviteit. Sport kenmerkt zich immers zowel door een intrinsieke (in de
betekenis van de gemeenschappelijkheid van de basisbeginselen van het feno-
meen) als extrinsieke (in de betekenis van sport als middel om economische voor-
delen te genereren) dimensie. Alleen het samenspel van beiden doet recht aan het
verschijnsel sport. Bovendien pleit deze overweging voor een totale immuniteit
voor sport, gelijk de situatie in de Verenigde Staten betreffende de baseballsport
(hoofdstuk 5.3). 

86 Vogelaar verwijst niet naar het arrest Deense coöperatie, terwijl dit is het enige arrest waar de A-G’s naar ver-
wijzen. Hierdoor is niet duidelijk of hij bewust dan wel onbewust dit arrest niet in zijn overwegingen heeft
betrokken.

87 GvEA 30 september 2004, T313/02, Meca-Medina, Jur. 2004, p. II 3291. Zie over deze zaak, bijvoorbeeld
Stephen Weatherill, Anti-doping and EC law, E.C.L.R. 2005, p. 416-421. Zie ook Ian Blackshaw, Doping is a
sporting, not an economic matter, in The International Sports Law Journal, 2005/3-4, p. 51
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Het Gerecht van eerste aanleg zoekt aansluiting bij de niet-economische overwe-
gingen en doelstellingen van de regeling. Volgens het Gerecht van eerste aanleg
staat vast dat ook dopingregels niet-economische doelstellingen nastreven. Het
Gerecht van eerste aanleg bekijkt voorts, zoals het zelf stelt, de aard van de antid-
opingregels en overweegt dat de strijd tegen doping geen enkele economische
doelstelling nastreeft.88 Deze constatering is op zich al opmerkelijk. Doping-
gebruik door atleten schaadt het aanzien van de sport. De sportorganisatie heeft de
wens deze schade te beperken en dus wordt dopingbestrijding wel degelijk inge-
fluisterd door economische doelstellingen, waarover meer in hoofdstuk 31. 

19.4.3 Het Hof van Justitie EG in de zaak Meca Medina, een mededin-
gingsrechtelijke toets via het arrest Wouters

Inmiddels heeft het Hof van Justitie EG in juli 2006 het arrest van het Gerecht van
eerste aanleg in de zaak Meca Medina vernietigd.89 Het Hof van Justitie EG heeft
geoordeeld dat ten onrechte voorbij is gegaan aan een mededingingsrechtelijke
toets. Het Gerecht van eerste aanleg had de dopingregelgeving moeten toetsen aan
de specifieke voorwaarden voor de toepassing van art. 81 en 82 EG-Verdrag.90 Het
Hof van Justitie EG overweegt in de zaak Meca Medina dat als aangenomen wordt
dat de sportregel het vrij verkeer niet beperkt, omdat het een vraagstuk betreft dat
alleen verband houdt met de sport en als zodanig buiten de economische activiteit
staat, dit niet betekent dat de sportieve activiteit noodzakelijkerwijs buiten de wer-
kingssfeer van art. 81 en 82 EG-Verdrag valt en dat hier ook niet uit kan worden
afgeleid dat de sportregel de specifieke voorwaarden van de mededingingsbepa-
lingen niet vervult. In overweging 31 van het arrest Meca Medina geeft het Hof
van Justitie EG weer dat ‘al aangenomen dat deze regels het vrij verkeer niet beper-
ken omdat zij vraagstukken betreffen die alleen verband houden met de sport en als
zodanig buiten de economische activiteit staan (reeds aangehaalde arresten Walrave

88 GvEA 30 september 2004, T313/02, Meca-Medina, Jur. 2004, p. II 3291, ro. 44, 45 en 47. ‘Hoewel topsport in
ruime mate een economische activiteit is geworden, streeft de strijd tegen doping geen enkele economische
doelstelling na. Dopingbestrijding is immers in eerste instantie gericht op het behoud van fair play, zonder
welke, of het nu gaat om amateursport of beroepssport, geen sprake meer is van sport. Deze zuiver maat-
schappelijke doelstelling volstaat om de strijd tegen doping te rechtvaardigen. In de tweede plaats heeft deze
strijd, aangezien dopingproducten niet zonder negatieve fysiologische gevolgen zijn, tot doel de gezondheid
van de sporters te beschermen. Aldus maakt het dopingverbod, als bijzondere uitdrukking van het vereiste van
fair play, deel uit van de belangrijkste regel van het sportieve spel. 
Bovendien moet worden benadrukt dat de sportbeoefening in wezen een belangeloze, niet-economische han-
deling is, zelfs in het geval van een sportieve beroepsactiviteit. Met andere woorden: ook bij de sportbeoefe-
ning door een beroepssporter houden het dopingverbod en de antidopingregelgeving uitsluitend verband met
de niet-economische dimensie, het wezen zelf van deze sportbeoefening (...) 
Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat het dopingverbod berust op zuiver sportieve overwegin-
gen en dus losstaat van elke economische overweging (...) de regels inzake dopingbestrijding evenmin als de in
arresten HvJ EG 12 december 1974, zaak C-36/74, Walrave en Koch, Jur. 1974, p. 1405, Donà en HvJ EG 11
april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, door het Hof onderzochte regelgeving binnen de wer-
kingssfeer van de verdragsbepalingen betreffende de economische vrijheden, met name art. 49 EG, 81 EG en
82 EG vallen. De antidopingregels zijn immers nauw verbonden met de sport als dusdanig.’

89 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991.
90 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, r.o. 33.
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en Koch alsook Donà), zulks impliceert noch dat de sportieve activiteit noodzake-
lijkerwijze buiten de werkingssfeer van art.  81 en 82 EG-Verdrag valt, noch dat
deze regels de specifieke voorwaarden voor toepassing van deze artikelen niet ver-
vullen.’ In geval van een toets aan de mededingingsbepalingen gaat het om de
vraag of sprake is van een onderneming en de regels de mededinging beperken
(art. 81 EG-Verdrag) en of de onderneming misbruik maakt van haar machtsposi-
tie (art. 82 EG-Verdrag). De toets van de dopingregels aan het mededingingsrecht
wordt in hoofdstuk 31 behandeld. Hoewel het in de zaak Meca Medina ging om
hierna te behandelen anti-dopingregelgeving is voor deze paragraaf uitsluitend
van belang dat het Hof van Justitie EG het Wouters-arrest in het centrum van de
mededingingsrechtelijke analyse plaatst. Daarmee neemt het Hof van Justitie EG
niet alleen afstand van de toets zoals is ontwikkeld onder het vrij verkeer aan-
gaande sportregels, maar neemt ook afstand van het concept van de nevenrestric-
ties als het gaat om vermeende sport-eigen regels, ‘the rules of the game’, van
mededingingsrechtelijke interventie te vrijwaren. 

19.5 Van congruentie tussen de bepalingen van het vrij verkeer en
het mededingingsrecht naar incongruentie

Op het moment dat sprake is van een economische sportactiviteit doemt volgens
het Hof van Justitie EG in het arrest Meca Medina dus een mededingingsrechte-
lijke toets aan de horizon op. Het is dan de vraag waarom het Hof van Justitie EG
bij de gecreëerde immuniteiten via de toepassing van de vrij-verkeerbepalingen
voor nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden, selectiecriteria en trans-
fertermijnen (zie hoofdstukken 9, 10 en 11) niet inging op de toepasselijkheid van
de mededingingsregels. Er was in deze zaken immers ook expliciet een beroep
gedaan op de mededingingsbepalingen. Ook bij deze sportregelingen kon immers
niet op voorhand worden uitgesloten dat de sportregels de specifieke voorwaarden
voor de toepassing van de mededingingsregels vervullen.

Het Hof van Justitie EG lijkt dus te breken met de eerder veronderstelde congru-
entie tussen het vrij verkeer en het mededingingsrecht (zie par. 19.3.4). Het nut
hiervan valt te betwijfelen, zowel in juridische als in sportieve zin. Als de immu-
niteit feitelijk ligt in het gegeven dat dergelijke sportregelingen (nationaliteits-
clausules bij nationale wedstrijden, selectiecriteria en transfertermijnen) de sport
als zodanig betreffen, dan verandert de sportieve aard van deze regelingen niet
door een toets aan het mededingingsrecht. Het sporteigenkarakter vormt dan
immers de werkelijke grondslag voor een eventuele uitzondering en niet het ver-
ondersteld ‘niet-economisch’ karakter. Is sprake van een sport-eigenheid onder het
vrij verkeer dan dient ook automatisch sprake te zijn van een immuniteit onder het
mededingingsrecht. De sportregel is dan immers noodzakelijk en evenredig en
beantwoordt aan een sportspecifiek doel. Het Hof van Justitie EG toetst dus in de
zaak Meca Medina de sportregel wel aan het mededingingsrecht en past de crite-
ria zoals neergelegd in het arrest Wouters toe. Het Hof van Justitie EG gaat na of
de sportregeling in kwestie inherent is aan de nagestreefde doeleinden en of de
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regelgeving evenredig is.91 Dit is overigens een tamelijk overbodige exercitie
omdat ook bij een ‘normale’ mededingingsanalyse waarbij de sportregel wordt
afgezet tegen het totale functioneren van de markt zal blijken dat sportregels die
in een directe relatie staan tot de basisbeginselen van sport de mededinging niet
beperken. Zie volgend deel. 

19.6 Waardering: Wouters in het centrum van de analyse

Het verweven van economische en niet-economische overwegingen schakelt een
goede mededingingsrechtelijke analyse uit. Het mededingingsrecht streeft belang-
wekkende ‘eigen’ maatschappelijke motieven na, namelijk werkzame mededin-
ging of consumer welfare. De voorrang van bepaalde niet-economische motieven
boven de doelen van het mededingingsrecht, maakt het waarborgen van de markt-
werking aan deze motieven ondergeschikt. In de Amerikaanse jurisprudentie zijn
niet-economische doelen, zeker sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw,
ondergeschikt aan het bereiken van economische efficiency als economische
hoofddoelstelling van de mededingingswetten. Algemeen belangdoelstellingen
komen alleen een gewicht toe als het nastreven hiervan ofwel een constitutionele
basis kent dan wel de algemeen- belangdoelstelling als efficiency bijdraagt aan
consumer welfare. Afspraken in de sport die mogelijk bijdragen aan consumer
welfare komen sindsdien in de Verenigde Staten in aanmerking voor een rule of
reason benadering. 

Anders dan in de Verenigde Staten kent het Europese recht via de Wouters-
route de mogelijkheid om algemeen-belangdoelstellingen te verweven in een
mededingingsrechtelijke analyse ook als sprake is van een mededingingsbeper-
king. Zonder dat duidelijk wordt welke doelstellingen dat dan wel mogen zijn. Is
sprake van een algemeen belang dan gaat het Hof van Justitie EG na of de sport-
regeling geschikt is om het doel te waarborgen en niet verder gaat dan nodig is.
Indien dit het geval is dan is deze algemeen belangdoelstelling van groter gewicht
dan de eventuele schade aan de mededinging. 

De criteria zoals neergelegd in het arrest Meca Medina geven uitdrukking aan
de twijfel te kiezen tussen verschillende doelstellingen van algemeen belang. Het
belang van de sport in de sporteigenheid (zie hoofdstuk 1 en 2) en de functies die
van het fenomeen uitgaan (zie hoofdstuk 3) zijn als zodanig in het recht nooit
gedefinieerd noch goed afgebakend en zijn niet eenvoudig af te leiden uit de doel-
stellingen van het EG-Verdrag. Welk belang prevaleert, kan hierdoor niet op voor-
hand worden voorspeld en is afhankelijk van een toepassing van de criteria in een
benadering van zaak tot zaak. 

In de Verenigde Staten wordt met deze problematiek op een andere wijze
omgegaan. In de Verenigde Staten wordt als uitgangspunt de doelstelling van de
mededingingswetten genomen, het waarborgen van ‘consumer welfare’. In dit ver-

91 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, onder 42. 
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band worden alleen algemeen belangdoelstellingen in een rule of reason benade-
ring meegewogen die mogelijkerwijs bijdragen aan efficiency. In de hiernavol-
gende hoofdstukken wordt het mededingingsrecht toegepast op de sportregel
waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan de algemeen belangdoelstelling als
efficiency

19.7 Samenvatting

Het Hof van Justitie EG gaat ervan uit dat zuiver sportieve regelgeving getoetst
moet worden aan de voorwaarden van de mededingingsbepalingen op het moment
dat sprake is van een economische activiteit in de zin van het EG-Verdrag. Ook op
het moment dat sportregelgeving aan de toepassing van art. 39 en 49 EG-Verdrag
kan ontkomen. Het Hof van Justitie EG doorbreekt de congruentie in de toepas-
sing van de bepalingen van het vrij verkeer en het mededingingsrecht en komt in
de knel met het gecreëerde acquis communautaire op het gebied van de sportre-
gel onder het vrij verkeer. Deze situatie is ontstaan doordat het Hof van Justitie
EG een verkeerde grondslag voor een immuniteit onder het vrij verkeer heeft
gekozen, namelijk door de aansluiting bij een vermeende niet-economische
grondslag van de sportregeling.

Voor zowel het vrij verkeer als het mededingingsrecht dient een immuniteit te
bestaan als het gaat om het sporteigen karakter van de regeling, zonder welke de
sport in georganiseerd verband niet kan bestaan. Los van het feit of aan de rege-
ling economische of niet-economische motieven ten grondslag liggen en los van
de al dan niet-economische aard van de regeling. De economische dimensie staat
immers vast op het moment dat sprake is van een grensoverschrijdende economi-
sche activiteit, daar doen de niet-economische motieven of de niet-economische
aard van de sportregeling niet aan af. In de volgende hoofdstukken worden bepaal-
de vermeende sporteigen regelingen behandeld. 
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20 Spelregels en technische vereisten aan het
materiaal

‘It’s better to play than do noyhing’

Confucius, Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)

20.1 Inleiding

Zoals uit het eerste hoofdstuk blijkt geven de spelregels de sporteigenheid weer.
Spelregels vormen ontegenzeggelijk de kern van ‘sport’ en de ‘backbone’ van het
sportsamenwerkingsverband (zie hoofdstuk 1). Het sportsamenwerkingsverband
dankt zijn bestaansrecht immers vooral aan de wens van de deelnemers om uni-
formiteit in het wedstrijdspel te betrachten. Spelregels en de handhaving van de
spelregels door een scheidsrechter behoren tot het eigen gebied van de sport. 

Tot de sporteigenheid behoren ook bepaalde regels betreffende sport- en spel-
benodigdheden. Het is van belang voor de eigenheid van sport, meer in het bij-
zonder de eenheid in het wedstrijdspel en de zo veel mogelijk gelijke krachtme-
ting (zie hoofdstuk 1) dat iedere deelnemer beschikt over dezelfde sportmateria-
len, zodat een negatieve invloed op de uitkomst van wedstrijden en competities,
wordt beperkt. Hiertoe is het noodzakelijk dat ieder team in de competitie met een
gelijksoortige bal speelt, dat de sporters over dezelfde horden lopen, spelers
dezelfde bescherming dragen, dat het doel dezelfde afmetingen heeft, de boks-
handschoenen even zwaar zijn en dat de bats van hezelfde materiaal zijn, etc. De
bond stelt daarom technische eisen aan het gebruikte materiaal.1 In bijvoorbeeld
de motor- en autosport vormen de technische eisen zelfs de kern van de kracht-
meting. 

20.2 Immuniteit voor spelregels en technische vereisten aan het
materiaal

De clubs en de sporters zijn ten aanzien van de spelregels en technische eisen aan
het benodigde sportmateriaal, binnen een bepaalde tak van sport niet vrij een
eigen koers te varen of met elkaar te concurreren eenvoudigweg omdat de sport
dan niet meer herkenbaar is. Immers, als één van de partijen in het wedstrijdspel
plots een man meer in het doel zet, het doel smaller maakt, de baan korter maakt

1 Verder stelt de bond aan het materiaal, veiligheidseisen of kwaliteitswaarborgen. In dat geval gaat het om
algemeen belang overwegingen die niet de sport als zodanig betreffen zoals afgebakend in het eerste hoofd-
stuk. Dergelijke eisen komen aan de orde in het hiernavolgende deel. Zie betreffende veiligheidseisen
Schriftelijke vraag van 16 december 1999; Pb, C 219 E, 1-8-2000, p. 180.



of andere sportieve kunstmatige barrières opheft, doet dit afbreuk aan de werke-
lijk onbetwistbare essentiële kenmerken van een bepaalde tak van sport binnen
georganiseerd verband. De prestaties zijn niet meer goed te vergelijken als het ene
team gebruik maakt van een ijzeren bat en het andere team van een houten bat, of
de ene sporter een polsstok van fiberglas gebruikt en de ander van een ander mate-
riaal. Met andere woorden: er bestaat ten aanzien van de door dit werk geduide
definiërende regels, ongeacht plaats of tijd, een volstrekte eenheid in belangen. Er
bestaat geen onderlinge concurrentie. 

Een vanzelfsprekend andere situatie ontstaat namelijk als een bond een exclusie-
ve overeenkomst sluit met een distributeur van bepaalde sportartikelen. Deze situ-
atie kwam in Europa zijdelings aan de orde in een beschikking van de Europese
Commissie inzake Newitt/Dunlop Slazenger.2 De Europese Commissie zette,
onder meer, uiteen dat de goedkeuring van tennisballen op het niveau van de
International Tennis Federation (ITF) plaatsvindt. Iedere bal moet immers voldoen
aan de technische standaarden, conform regelgeving van de ITF. Naast deze puur
technische vereisten die noodzakelijk zijn voor de sport als zodanig, merkte de
Europese Commissie ook een tweede laag van goedkeuring en selectie op basis
van financiële criteria op. Als tegenprestatie voor een bepaald geldbedrag wordt
één of meerdere merken tennisballen voorzien van het label ‘official balls’ van
individuele nationale federaties of van grote toernooien als Wimbledon en Roland
Garros. Vaak zijn deze ‘officiële ballen’ de enig toegestane ballen in de competi-
ties georganiseerd door de federaties. Dunlop Slazenger International Ltd DSI
besloot in 1986 om ‘KNLTB official’ op de tennisballen te printen. KNLTB is de
Nederlandse tennis bond. Er werd ook een sticker aangebracht op de blikken waar-
op stond vermeld: ‘the only approved and recommended tennis-ball’. De ballen en
blikken werden geleverd aan het exclusieve distributienetwerk in Nederland (en
vergelijkbaar in België). Hierover zegt de Europese Commissie: ‘They were inten-
ded on the one hand to facilitate (by allowing immediate identification) the tra-
cing of balls imported through parallel channels and, on the other, … to give the
DSI exclusive distribution network an edge over competitors by inducing consu-
mers erroneously to believe that only the balls distributed by that network met the
technical standards supposedly imposed by the federation and incidentally, that
the higher prices charged were justified.’3 In een voetnoot geeft de Europese
Commissie aan dat de consument niet kan weten dat het hier niet om ‘officiële
ballen’ gaat krachtens de technische vereisten van de bond, maar dat het puur gaat
om een financiële grondslag. Nu het niet gaat om de technische criteria die nood-
zakelijk zijn voor de sport of om algemeen belang criteria zoals veiligheidseisen,

2 Beschikking 92/261/EEG van de Commissie van 18 maart 1992 inzake een procedure op grond van artikel
85 van het EEG-Verdrag (IV/32.290 ° Newitt/Dunlop Slazenger International en anderen, Pb. 1992, L 131,
p. 32.

3 Beschikking 92/261/EEG van de Commissie van 18 maart 1992 inzake een procedure op grond van artikel
85 van het EEG-Verdrag (IV/32.290 ° Newitt/Dunlop Slazenger International en anderen, Pb. 1992, L 131,
p. 32, onder 60.
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heeft het mededingingsrecht vrij spel. Na interventie van de Europese Commissie
en na aanpassing van de regelingen kan sindsdien ieder team een eigen merk bal
kiezen en zelf bepalen waar zij die ballen wil aanschaffen. De term ‘officiële bal’
komt niet langer voor omdat dergelijke toevoegingen misleidend zijn voor de con-
sument.4

De Amerikaanse Courts betrachten een zekere discretie als het gaat om dergelijke
‘rules of the game’. Zo was regelgeving die voorschreef van een bepaald soort
banden gebruik te maken bij autoraces gerechtvaardigd5 en mocht de Amerikaanse
tennisbond het gebruik van ‘double strung’ tennis rackets verbieden.6 In de laatst-
genoemde zaak werd het gebruik van deze tennisrackets verboden omdat het met
een dergelijk racket eenvoudig was ‘to hit great topspin lobs’ en tot een veel effec-
tievere service zou leiden, dan de gebruikelijke rackets. Het federale court was
van mening dat de collectieve actie van de Internationale tennisfederatie en de
nationale bonden, waaronder de Amerikaanse tennisbond (de USTA), legitieme
doelstellingen nastreefden zoals de bescherming van het essentiële karakter en de
integriteit van tennis als wedstrijdspel. Er was verder geen bewijs dat de regeling
gericht was op het beschadigen van een fabrikant of distribiteur van dergelijke
sportbenodigdheden.7

In de Amerikaanse zaak Ernie Brookins, versus International Motor Contest
Association8 (IMCA) werd de vraag gesteld of de IMCA zijn regelgeving zo
mocht aanpassen dat voor een zekere periode twee ‘transmissions’ geproduceerd
door Brookings, niet gebruikt konden worden in de door de bond georganiseerde
autoraces. Het Circuit Court in hoger beroep stelde: ‘Without question, the way
IMCA defines the rules for modified car racing will exclude some types of equip-
ment. But the exclusion is an incidental and inevitable by-product of defining the
game.’9 Dergelijke regels komen in aanmerking voor een ‘rule of reason’ benade-
ring. Het Circuit Court is van mening dat zo lang het gaat over het definiëren van
de wedstrijdregels, de antitrustrechter zich niet hoeft te bemoeien met de rationa-
liteit of redelijkheid van de regelingen.10 Het Circuit Court plaatst daarbij wel een
belangrijke opmerking. Als de regelgeving het resultaat is van samenspanning tus-
sen concurrenten tegen een leverancier, dan noodzaakt dit tot een ander standpunt.
Immers overwegingen van de bond en de clubs liggen dan niet in de sfeer van effi-
ciency omdat sprake is van de sport als zodanig, maar zijn gericht op het expres
uitsluiten van een concurrent, als doel op zichzelf en zijn onnodig mededingings-

4 The Commission conditionally approves sponsorship contracts between the Danish Tennis Federation and
its Tennis Ball Suppliers, 15 april 1998, IP/98/355.

5 M & H Tire Co. versus Hoosier Racing Tire Corp. 733 F. 3d 973, 987 (1 st Cir. 1984).
6 Gunter Harz Sports, Inc. versus United States Ass’n Inc. United States District Court, District of Nebraska,

511 F. Supp. 1103 (D.Neb.), aff’d per curiam, 665 F. 2d 222 (8th Cir. 1981).
7 Gunter Harz Sports, Inc. versus United States Ass’n Inc. United States District Court, District of Nebraska,

511 F. Supp. 1103 (D.Neb.), aff’d per curiam, 665 F. 2d 222 (8th Cir. 1981).
8 8th Circuit, No. 99-1657, 2000. 
9 8th Circuit, No. 99-1657, 2000. 
10 ‘... So long as IMCA made game-defining rules …decisions based upon its purposes as a sports organiza-

tion, an antitrust court need not be concerned with rationality or fairness of those decisions.’
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beperkend. Een sportregel mag dus wel objectieve technische criteria vereisen
maar mag niet voorschrijven dat het materiaal uitsluitend afkomstig mag zijn van
leverancier X. 

20.3 Waardering

Vanuit een mededingingsrechtelijke benadering vallen deze regels buiten de wer-
kingssfeer van het mededingingsrecht omdat deze regels noodzakelijk zijn voor de
eenheid in het wedstrijdspel. De regels zijn nodig om het wedstrijdspel tot stand
te brengen. De regels zijn dus ook noodzakelijk om economische mededinging,
namelijk de exploitatie van de sportprestatie, mogelijk te maken. Met andere
woorden: zonder definiërende regels bestaat de sport niet en is de sport niet her-
kenbaar, en vindt dus ook geen economische exploitatie plaats. Om die reden, en
uitsluitend om die reden, zal het mededingingsrecht zich niet dienen te bemoeien
met de regel die bepaalt uit hoeveel spelers een team bestaat en welke regels van
toepassing zijn op het estafettezwemmen of de regel aan welke technische vereis-
ten een racefiets in het wielrennen moet voldoen. De rechter moet zich terughou-
dend opstellen en geen oordeel vellen over de redelijkheid van dergelijke regelin-
gen. Een benadering volgens de Wouters-route (zie hoofdstuk 19.4.3) kan achter-
wege blijven omdat het gaat om regelingen zonder welke de sport en het sportsa-
menwerkingsverband niet kunnen bestaan en die de (clubs of sporters) als onder-
nemingen nooit zelfstandig kunnen opstellen en uitvoeren. Spelregels en techni-
sche vereisten aan sportbenodigdheden ondersteunen de mededinging op het
speelveld en dragen bij aan de efficiency van het sportsamenwerkingsverband.
Dergelijke regels zijn via efficiency-overwegingen in een mededingingsrechtelijk
betoog prima te rechtvaardigen. De Wouters-route via niet-economische belangen
werkt in dit verband eerder verwarrend dan verhelderend. De bond mag echter,
krachtens het mededingingsrecht, niet voorschrijven dat de racefiets van een
bepaalde leverancier afkomstig moet zijn. Dit is voor de waarborging van de
basisbeginselen van sport ook volstrekt niet nodig. 
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21 Selectiecriteria en promotie- en 
degradatiesysteem in de teamsport

‘The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential... these

are the keys that will unlock the door to personal excellence.‘

Confucius, Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)

21.1 Inleiding

Naast definiërende regels zijn fundamentele competitieregelingen te onderschei-
den (zie deel 1 hoofdstuk 2) Deze regels zijn noodzakelijk voor sportbeoefening
binnen een sportsamenwerkingsverband en behoren om die reden ook tot het spor-
teigen karakter van de georganiseerde wedstrijdsport. Deze groep regelingen heeft
betrekking op de competitie. Het betreft bijvoorbeeld regels die de zo veel moge-
lijk gelijke krachtmeting vertalen naar functionele normen binnen de sportorgani-
satiestructuur, zoals regels betreffende de inrichting van de competitie binnen
georganiseerd verband. Dergelijke competitieregelingen regelen bijvoorbeeld wie,
wanneer tegen wie uitkomt, en op welke wijze de winnaar wordt bepaald (Zie par.
2.3.3). 

Het gaat hier om de vraag welke sportregelingen (nog) toe te rekenen zijn aan
dit basisbeginsel. Er is vanuit de basisbeginselen van sport, die allemaal met
elkaar in verbinding staan, sprake van competitievervalsing als bijvoorbeeld
afspraken gemaakt worden over de uitkomst van de wedstrijd, of als de hockey-
speler de bal in het doel trapt, in plaats van met een stick in het doel plaatst. 

Vaak wordt echter de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting als synoniem
gebruikt voor het begrip ‘eerlijke krachtmeting’ of ‘eerlijke competitie’. De sport
is in essentie gefundeerd op ‘oneerlijkheid’. Soms is de oneerlijkheid besloten in
de mens zelf, de één kan nu eenmaal wel hard rennen en de ander niet. Soms wordt
de oneerlijkheid bepaald door externe factoren zoals het kunnen beschikken over
(betere) faciliteiten, trainers, e.d. Het gaat bij de presumptie van eerlijke kracht-
meting meestal niet om een basisbeginsel van sport, immers: de sport is in de
meeste gevallen nog wel herkenbaar. Het gaat dan om een perceptie, een norma-
tief kader van wat nog eerlijk is en wat niet. Deze perceptie wordt veelal ingege-
ven en gevoed door externe politieke, sociale en/of culturele motieven en staat in
die zin los van dit basisbeginsel van sport. 

Regelmatig, als het gaat om bijvoorbeeld doping (zie hieronder) maar ook bij-
voorbeeld als clubs gefinancierd worden door overheidsgeld, wordt beweerd dat
het gaat om ‘aantasting van de gelijke krachtmeting’. Op het moment dat geld
wordt toegelaten in de sport ontstaat vanzelf een bepaalde mate van oneerlijkheid.
De één kan wel en de ander kan niet over geld beschikken en het geld aanwenden
om tot betere prestaties te komen. Zolang geld is toegestaan in de sport, zorgen
financiële middelen voor een onevenwichtigheid. Staatssteun vervalst op een ver-
gelijkbare wijze de mededinging tussen clubs als sponsoring dat doet en zelfs dan



betekent het ter beschikking hebben van financiële middelen niet automatisch dat
ook de sportprestaties verbeteren. 

Het is voor een goed begrip van ‘sport’ en de weging van dit basisbeginsel als effi-
ciency in relatie tot het mededingingsrecht, noodzakelijk het argument op waarde
te schatten. Wat kan en mag in maatschappelijk opzicht nog tot de vaardigheden
van de persoon of het team gerekend worden en wat hoort daar niet meer bij? Te
vaak gaat het niet om het basisbeginsel in intrinsieke zin, zoals bepalend voor het
begrip sport, maar gaat het om een perceptie of inkleuring van dit karakteristiek
met argumenten van sociale, culturele en/of politieke aard. Niet iedere ‘oneerlijk-
heid’ doet immers afbreuk aan de eigenheid van sport. 

21.2 Sporter: niveauselectie op basis van sportieve prestaties 

In theorie zou bij een volstrekt gelijke krachtmeting niemand de wedstrijd of com-
petitie winnen, alle wedstrijden eindigen dan in een gelijk spel. Dat niemand de
strijd mag winnen is net zo een onzin in de sport als in de mededingingstheorie.
Of een teamspeler al dan niet geselecteerd wordt voor een wedstrijd is aan de
beoordelingsvrijheid van de coach, en niet van de bond. De speler is immers een
werknemer in dienst van de club (zie 8.2).1 In geval van de individuele sporter
bepaalt de organisator van het evenement of de sporter al dan niet deel mag
nemen. De club of organisator zal, net als elke andere organisatie, het beschikba-
re talent daar inzetten waar het het beste tot zijn recht komt, maar is daarbij wel
gebonden aan de selectiecriteria van de bond. 

Selectiecriteria vertalen de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting, als basisbe-
ginsel van sport, rechtstreeks naar functionele normen in de sportorganisatie-
structuur. Deze selectiecriteria, waaronder de selectie op basis van sportieve pres-
taties, tref je in elke ontwikkelingsfase van sport in georganiseerd verband aan, of
het nu gaat om sportregels die definiëren wanneer de overgang in de jeugd plaats
vindt van de F-jes naar de E-tjes of wanneer het gaat om de selectie van een spor-
ter voor deelname aan interlandwedstrijden. Dergelijke selectiecriteria maken
dwingend deel uit van iedere wedstrijdsportorganisatie (zie hiervoor hoofdstuk
2.3.3).

Selectieregels naar sportieve prestaties sorteren zowel effect in de competitie,
zodat wat betreft de topsport de allersterksten uit het deelnemersveld zich met
elkaar kunnen meten, als in de sportorganisatiestructuur (zie par. 2.3.3). Via selec-
tie waaiert binnen de sportorganisatiestructuur de top bestaande uit topspelers en
topatleten in een bepaalde tak van sport uit in een grote groep breedtesporters. 

1 In de hoedanigheid van werknemer beschikt de speler over een zeker recht op arbeid krachtens de algemene
verplichting van de werkgever om zich als een goed werkgever te gedragen, art. 7:611 BW.
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Om de allersterkste uit het deelnemersveld te bepalen is een selectie naar presta-
ties noodzakelijk. Een situatie van ‘perfect competition’ doet zich vanzelfsprekend
in de georganiseerde wedstrijdsport niet voor. Sterker nog, de gehele sportorgani-
satie is er op gericht dat de toetreding tot de markt beperkt is, getuige ook de pira-
midale structuur waar de top wordt gevormd door de besten in een bepaalde tak
van sport. Er bestaat tot de top deswege geen volkomen vrije toetreding. Talent is
nu eenmaal schaars slechts enkelen dringen tot de top door. Dit is niet anders in
andere sectoren. Ook in de muziek of het bedrijfsleven dringt slechts een beperkt
aantal tot de absolute top door en ook daar bestaat tot de top geen volkomen vrije
toetreding. 

Vanuit een mededingingsrechtelijke invalshoek zijn selectiecriteria toetredingsbe-
lemmeringen voor de sporter of het team en beperken de clubs en organisatoren
van sportevenementen in hun voorzieningsbronnen (sporters). De regels geven
aanleiding tot conflicten tussen de sporter of het team en de bond indien uitslui-
ting plaats vindt van deelname op grond van bepaalde selectiecriteria. 

Deliège
A-G Cosmas in de Europese zaak Deliège, waarbij het ging om de judoka Deliège
die vond dat zij ten onrechte niet geselecteerd was voor deelname aan een inter-
nationaal toernooi (zie hoofdstuk 10), overwoog dat de selectiecriteria noodzake-
lijk waren voor legitieme doeleinden verbonden met het specifieke karakter van
judo en niet in strijd waren met art. 81 lid 1 EG-Verdrag.2 Het Hof van Justitie EG
heeft in deze zaak ervan afgezien om het mededingingsrecht toe te passen op de
selectiecriteria en volstond met een oordeel op grond van de toepassing van de
regels van het vrij verkeer (zie hoofdstuk 10). Nu sprake was van een economi-
sche activiteit in de zin van EG-Verdrag heeft het Hof van Justitie EG zich, vol-
gens zijn eigen redenering in het later gewezen arrest Meca Medina, ten onrechte
niet uitgesproken over de toepassing van het mededingingsrecht op deze sportre-
gel.3

VS: Selectiecriteria: uitsluiting speler 
In de Verenigde Staten in de zaak Toscano versus PGA tour ging het om een golf-
speler die niet aan de sportieve selectiecriteria voldeed voor deelname aan het
Senior Tour niveau.4 Het District Court trekt in twijfel of de selectiecriteria de eco-
nomische mededinging beïnvloeden: competitie is een deel van het product en de
senior golfspelers staan niet in economische mededinging tot elkaar, althans niet
meer dan bijvoorbeeld deelnemers aan een spelshow. Het District Court refereert
aan de beginselen als neergelegd in California Dental Ass’n5 en verklaart dat een

2 HvJ EG 11 april 2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549. HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en
Castors Braine, C-176/96, Jur., p. I-2681.

3 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca/Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, r.o. 33.
4 Toscano versus PGA Tour, United States District Court, District of California, 2002, 201 F. Supp. 2d 1106.
5 526 U.S. at 775.
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‘rule of reason’ benadering moet worden gehanteerd. Selectiecriteria, zo veron-
derstelt het District Court, hebben een pro-competitief effect. Toeschouwers zien
de spelers die zij willen zien en dit trekt sponsors aan, die bereid zijn het toernooi
te financieren. Toscano heeft niet aan kunnen tonen dat sprake is van ernstige
mededingingsrechtelijke bezwaren. Toscano beweert alleen dat hij op andere dan
sportieve gronden zou zijn geselecteerd. Zelfs als sprake zou zijn van een mede-
dingingsbeperking dan nog bestaan er volgens het District Court voldoende pro-
competitieve rechtvaardigingsgronden die een inbreuk rechtvaardigen: selectiecri-
teria zijn immers noodzakelijk voor de totstandkoming van het product en dragen
bij aan het welzijn van de consument. 

Promotie- en degradatiesysteem in de teamsport
Lidmaatschaps- en selectiecriteria vormen de belangrijkste voorwaarden voor
deelname aan de competitie. De keuze voor de inrichting van de competitiestruc-
tuur behoort tot de bevoegdheidssfeer van de bond. Het gaat er vanuit een mede-
dingingsrechtelijke invalshoek uitsluitend om op welke wijze de bond deze
bevoegdheid uitoefent. Immers ook in meer gesloten systemen laten de leden,
indien aan bepaalde vereisten is voldaan, een nieuwkomer toe tot de markt. In de
Verenigde Staten stemmen de leden-clubs over de toelating van een team. In de
Verenigde Staten wordt inmiddels vanuit mededingingsoverwegingen ook gepleit
voor een meer open structuur, via een promotie- en degradatiesysteem.6 Met name
de dreiging van een nieuwe bond heeft in het verleden ervoor gezorgd dat de
Major Leagues flink uitbreidden (zie hiervoor hoofdstuk 17.3) en de dreiging in
Europa zorgde bijvoorbeeld ook voor aanpassing van de Championsleague-
competitie in Europa (zie hiervoor par. 6.5). 

De Europese Commissie ziet het systeem van promoveren en degraderen als eigen
aan de meeste sportbonden in Europa. Een promotie- en degradatiesysteem in de
teamsport is noodzakelijk voor het goed functioneren van de sportorganisatie
waarbinnen zich meerdere bonden verenigen. De basisbeginselen van sport, de zo
veel mogelijk gelijke krachtmeting en het aanwijzen van een winnaar noodzaken
tot een meer open structuur. Het is voor de ontwikkeling van sport namelijk van
belang dat aan de beste competitie de beste teams deelnemen. Een promotie- en
degradatiesysteem waarborgt de meest kwalitatief hoogwaardige competitie. Het
is echter een illusie te denken dat competitiesystemen in Europa volledig open
zijn. Naast sportieve selectiecriteria kent de bond tal van voorschriften bijvoor-
beeld op het gebied van de financiële verslaglegging en de financiële structuur
van de sportclub om toegelaten te worden tot de hoogste competitie. De meer open
structuren zijn om die reden vaak veel meer gesloten dan gedacht. In Nederland
is bijvoorbeeld promotie naar het betaald voetbal op basis van zuiver sportieve cri-
teria, niet eens mogelijk. Deze financiële criteria worden verder behandeld in
hoofdstuk 30). 

6 Stephen F. Ross, Antitrust options to review anti-competitive restraints and monopolistic practices, Case
Western Reserve Law Review, vol 52, p. 171. 
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Nederlandse zaak AGOVV 
Voetbalclub AGOVV heeft bij de NMa geklaagd over de criteria die de KNVB
hanteert bij het verkrijgen van een licentie voor het spelen van betaald voetbal.7

De KNVB stelt als sportief criterium dat een potentiële toetreder tot de Eerste
Divisie in een afdeling van de hoogste klasse van het amateurvoetbal moet uitko-
men. De NMa verwijst naar het Gerecht van eerste aanleg in de zaak Meca
Medina en stelt dat van een criterium op sportieve gronden sprake is als dit zich
richt op het belang van een zekere mate van gelijkheid in krachtsverhoudingen
binnen de sportcompetitie om zo de onzekerheid omtrent het sportieve resultaat te
behouden.8 Het criterium dat de KNVB stelt, richt zich volgens de NMa op dit
belang, aangezien de hoogste klassen van het amateurvoetbal qua niveau het
meest aansluiten bij dat van de Eerste Divisie. Dit criterium vormt bovendien geen
verkapte mededingingsrechtelijke toetredingsbarrière, omdat elke club de hoogste
klasse van het amateurvoetbal kan bereiken door middel van sportieve prestaties
en daarna in principe kan toetreden. Nu sprake is van een criterium dat louter is
gebaseerd op sportieve gronden speelt het mededingingsrecht geen rol. Een belet-
sel voor toetreding kunnen dan alleen nog de andere niet-sportieve financiële ver-
eisten vormen, te bespreken onder het hoofdstuk 14. 

21.3 Waardering 

Fundamentele competitieregels zijn essentieel voor de totstandkoming van een
competitie in georganiseerd verband. Selectiecriteria op basis van sportieve pres-
taties, zijn niet in het leven geroepen om het handelsverkeer tussen de Lidstaten
indirect of direct te belemmeren.9 Bovendien hebben dergelijke regelingen betrek-
king op alle deelnemers aan het samenwerkingsverband. Competitieregels in de
sport, zoals selectieregels, beperken naar hun aard de toegang tot de markt dus
hebben mededingingsbeperkingen tot gevolg. Daar staat tegenover dat de sportor-
ganisatie deze regelingen in het leven heeft geroepen om de ‘krachtmeting onder
zo veel mogelijk gelijke omstandigheden’ als intrinsiek kenmerk van de georgani-
seerde wedstrijdsport te waarborgen. Na definiërende regels zoals spelregels,
behoren dergelijke regels tot het fundament van het samenwerkingsverband. Zo
lang de regels het basisbeginsel van de krachtmeting onder zo veel mogelijk gelij-
ke omstandigheden vertalen naar functionele normen, zal het mededingingsrecht
zich vanzelf uitermate terughoudend opstellen. Dergelijke regels komen namelijk
de kwaliteit en de waarde van het uiteindelijke product ten goede, wat weer ten
goede komt aan de eindgebruikers. Bovendien kan aangenomen worden dat de
sportorganisatie geen belang heeft bij al te stringente regelingen. Te stringente
selectiecriteria zullen namelijk uiteindelijk resulteren in een minder aantrekkelij-

7 Besluit NMa, 31 januari 2006, zaak 3941.
8 Nma verwijst naar GvEA 30 september 2004, T313/02, Meca-Medina, Jur. 2004, p. II 3291.
9 Naar analogie, HvJ EG 11 juli 1974, zaak C-8/74, Dasonville, Jur. 1974, p. 837.
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ke wedstrijd of competitie en het ontstaan van andere marktalternatieven stimule-
ren. Met andere woorden: selectiecriteria zijn essentieel voor de totstandkoming
van een kwalitatief hoogwaardig product en ondersteunen de mededinging op het
speelveld. Deze sportregels zijn noodzakelijk om het marktmechanisme in de
sport goed te laten functioneren. Deze sportregelingen vallen vanwege hun aard
niet onder art. 81 lid 1 EG-Verdrag omdat zij bijdragen aan de totstandkoming van
een kwalitatief hoogwaardig product en de efficiency van het sportsamenwer-
kingsverband als geheel. Ook in dit geval is de Wouters-route niet nodig omdat
langs een efficiency-argumentatie een analytisch bevredigender resultaat wordt
bereikt. 

Een promotie- en degradatiesysteem stelt sportieve selectiecriteria aan de
clubs die moeten waarborgen dat alleen de allersterkste clubs zich op het hoogste
niveau met elkaar meten. Een promotie- en degradatiesysteem is dus het gevolg
van selectie naar sportieve prestaties om een uiteindelijke winnaar aan te kunnen
wijzen, is efficiënt en doelmatig, de clubs concurreren dienaangaande niet met
elkaar op de markt en een dergelijk systeem valt buiten de werkingssfeer van de
mededingingsbepalingen. 

Net als spelregels, technische vereisten aan sportbenodigdheden en selectiere-
gels is de rechtvaardiging voor een promotie- en degradatiesysteem via efficien-
cy-overwegingen in een mededingingsrechtelijk betoog te bereiken. 
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22 Multiple ownership en cross-ownership

‘The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest

bunch of individual stars in the world, but if they don’t play together, the club wont

be worth a dime.’

Babe Ruth, Amerikaans honkballer (1895-1948)

22.1 Inleiding 

De rivaliteit tussen deelnemers aan het wedstrijdspel leidt tot een winnaar van de
competitie en de winnaar trekt in de regel nu eenmaal meer aandacht naar zich toe
dan de andere deelnemers en zal, indien het gaat om publieksport, dientengevol-
ge naast meer aanzien meer inkomsten ontvangen. Een close-contest zorgt in de
regel voor meer spanning dan een wedstrijd of competitie waarvan de uitslag al zo
goed als zeker vast staat. Een zo evenwichtig mogelijk krachtenveld waarop een
zo ‘gelijk’ mogelijke strijd gaande is komt de aantrekkelijkheid van de competitie
of wedstrijd ten goede, en dus de inkomstenstroom. De krachtmeting onder zo
veel mogelijk gelijke omstandigheden, als intrinsiek kenmerk van sport krijgt op
het moment dat sprake is van een economische activiteit, dan een extrinsieke eco-
nomische dimensie. Daarom dienen niet alleen sportieve selectiecriteria volstrekt
legitiem te zijn (zie hiervoor), maar ook bepaalde sportregels die machtsvorming
tegengaan. 

Een ongebreidelde concurrentiestrijd werkt namelijk machtsvorming in de
hand en kan leiden tot slechts één marktdeelnemer. Machtsvorming kan bijvoor-
beeld in de teamsport ontstaan door een concentratie van eigendom, door het
opkopen van rivalen-clubs, of in de individuele sport door een langdurige con-
tractuele binding van alle (belangrijke) deelnemende individuele sporters met de
promotor/organisator van wedstrijden. Wat betreft de teamsport, naar de dwin-
gende werking van de markt, zou het aannemelijk zijn dat het eigendom van teams
zich zou concentreren in de handen van slechts één of enkele ondernemers, ech-
ter: 

‘(…) the longer history of sport itself included a premodern sense of community that sometimes

rebuffed the modern logic capitalism.’1

1 Hardy in S.W. Pope (red.) The New American Sport History: Recent Appoaches and Perspectives, Illinois:
University of Illinois Press 1997, p. 351.



De ontwikkeling van de georganiseerde sport toont een samenspel van clubs in
separaat eigendom als een netwerk van lokale markten die gezamenlijk een gro-
tere (inter)nationale markt bedienen. Hoewel denkbaar en recent geprobeerd, is
het wel mogelijk om de sport te organiseren in teams alle behorend tot één onder-
neming. Dit pure model heeft echter nooit lang bestaan, zelfs Major league Soccer
in de Verenigde Staten, oorspronkelijk opgericht als één onderneming, werd
gedwongen de investeerders meer autonomie te geven wilde het organisatiemodel
kans van slagen hebben. Ook in de individuele sport is dit model denkbaar, maar
om de krachtmeting en de rivaliteit te waarborgen is het wenselijk om machtsvor-
ming zo veel mogelijk tegen te gaan om de deelnemers zo optimaal mogelijk te
laten rivaliseren. 

‘Multiple ownership’ regelingen verbieden dat twee of meer clubs van dezelf-
de eigenaar binnen dezelfde sportorganisatiestructuur in een bepaalde tak van
sport tegen elkaar mogen uitkomen.2 Er bestaat immers het risico dat de clubs
elkaar tegenkomen in de lands- of internationale competitie en dienaangaande
afspraken maken over de uitkomst van de wedstrijd. In een volledig vrije markt
kan een eigenaar van een onderneming een meerderheidsbelang verwerven in een
andere onderneming. De sportbond verhindert dit en dus is een dergelijke regeling
mededingingsbeperkend van aard, doel en effect. Toch streeft de regeling wel een
sportief doel na, namelijk het waarborgen van een zo gelijk mogelijke krachtme-
ting, waarvan het uiteindelijke resultaat onzeker is, als intrinsiek kenmerk van de
georganiseerde wedstrijdsport. 

22.2 Multiple ownership

Het verbod op multiple ownership sluit aan op het in stand houden van een zo
sterk mogelijk rivaliteit tussen de clubs. In 1998 stelde de UEFA een dergelijke
regel in, toen bleek dat drie teams die volledig gecontroleerd werden door de
onderneming ENIC, aan hetzelfde kampioenschap deelnamen. ENIC stapte naar
de ‘Court of Arbitration for Sport’ (CAS), maar verloor deze zaak. Volgens de
CAS was de regel legitiem omdat het mogelijke belangenconflicten op zou heffen
en bovendien achtte de CAS de regel niet in strijd met het Europese recht. 

De Europese Commissie meent dat de multiple-ownershipregel, ook wel inte-
griteitsregel genoemd, buiten de werkingssfeer van art. 81 lid EG-Verdrag valt.3

Deze regel werd door UEFA in 1999 aan de Europese Commissie gemeld en houdt

2 De sportregeling stelt dat: (1) no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indi-
rectly: 
(a) Hold or deal in the securities or shares of any other club, or;
(b) Be a member of any other club, or;
(c) Be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of

any other club, or;
(d) Have any power whatsovere in the management, administration and/or sporting performance of any other

club, etc.
3 Vergelijk Levin versus National Basketball Ass’n 385 F. Supp. 149 (S.D.N.Y. 1974).
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in dat de UEFA ter bescherming van de ‘integriteit van UEFA club competities’
het recht heeft om maatregelen te nemen als één individu of één onderneming in
de positie komt dat deze het management, de administratie en/of de sportperfor-
mance van meer dan één club in de competitie kan beïnvloeden.4 De Europese
Commissie stelde op voorhand dat zij de lijn van het Bosman-arrest (zie par. 11.3
en 11.4) volgt en zal nagaan of dergelijke restricties beperkt zijn tot wat noodza-
kelijk is om de integriteit van de UEFA-competities voor clubelftallen te vrijwa-
ren en de onzekerheid van de resultaten te garanderen. Met andere woorden: de
Commissie bekeek of er geen minder restrictieve middelen zijn om hetzelfde doel
te bereiken. 

De Europese Commissie brengt één van de rechtvaardigingsgronden, zoals
genoemd in het Bosman arrest, binnen de werkingssfeer van het mededingings-
recht en overweegt dat dergelijke regelingen gerechtvaardigd zijn omdat de onze-
kerheid omtrent de resultaten gewaarborgd wordt. De regel tracht immers te voor-
komen dat beide teams in handen van dezelfde eigenaar, afspraken gaan maken
over de uitkomst van de wedstrijd en dus de onzekerheid van resultaten en de zo
veel mogelijk gelijke krachtmeting frustreren. Deze regelingen mikken op een
zuiver sportief doel en hebben daardoor, volgens de Europese Commissie, niets
van doen met het begrip economische activiteit.5 Mits de regelingen evenredig zijn
aan dit sportieve doel, ontkomen zij aan de werkingssfeer.

De Europese Commissie refereert aan het arrest Wouters (zie 10.2.5) en geeft
aan dat van belang is na te gaan of de effecten van de regel inherent zijn aan
Europese voetbalcompetities.6 In de zaak Wouters hield het Hof van Justitie EG
wat betreft een ondernemingsvereniging in de advocatuur rekening met de alge-
hele context waarbinnen het betrokken besluit van de ondernemingsvereniging
was genomen en meer in het bijzonder met de doelstellingen daarvan. Het Hof van
Justitie EG ging in de zaak Wouters uit van de noodzaak om regels vast te stellen
inzake organisatie, bekwaamheid, deontologie, toezicht en aansprakelijkheid, die
aan de eindgebruikers van juridische diensten de nodige garantie van integriteit en
ervaring bieden en een goede rechtsbedeling verzekeren. Vervolgens onderzocht
het Hof van Justitie EG in de zaak Wouters of de daaruit voortvloeiende mede-
dingingsbeperkingen inherent waren.’7

Juist met inachtneming van de specifieke context waarbinnen de multiple
ownership regel in de sport functioneert, kan volgens de Europese Commissie
geen sprake zijn van een mededingingsbeperking. Het gaat om de perceptie van
het publiek dat ervan uitgaat dat de competitie eerlijk en fair verloopt, wat van
belang is voor de mogelijkheid tot exploitatie van de competitie. De regel beperkt

4 Mededeling Commissie Pb C 363 van 17 december 1999, p. 2-4.
5 Schriftelijke vraag van 14 januari 1998; Pb. 310, 9 oktober 1998, p. 6. Vraag E-3980/97 door Konstadinos

Klironomos. 
6 Beschikking Europese Commissie 25 juni 2002, ZaakComp/37 806: ENIC/UEFA, onder 32.
7 Zaak HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99 Wouters, tegen Algemene Raad van de Nederlandse Orde van

Advocaten, Jur. I-157, onder 97.
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niet de mogelijkheid tot kapitaalinvestering in andere voetbalclubs. Een ieder is en
blijft vrij te investeren in clubs, alleen moet er rekening mee worden gehouden dat
wanneer meer dan één van de clubs zich kwalificeert voor de UEFA competitie,
slechts één kan deelnemen.

De conclusie van de Europese Commissie luidt in het kort als volgt: het object
van de regeling is niet de beperking van de mededinging, het effect op de vrijheid
van clubs en investeerders is inherent aan het bestaan en de geloofwaardigheid van
UEFA-competities en de beperking van de vrijheid van gedragingen van clubs en
investeerders gaat niet verder dan noodzakelijk is om de onzekerheid van resulta-
ten veilig te stellen en geeft het publiek een goede perceptie als het gaat om het
waarborgen van de integriteit van de UEFA competities. Voorschriften met betrek-
king tot het verbod op multiple ownership zijn meer gerechtvaardigd op markten,
zoals in de sport, waarop de noodzaak groot is om de onafhankelijkheid van
ondernemingen te vrijwaren. De vraag is of de regel noodzakelijk en evenredig is
om de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting te waarborgen en of er geen andere
minder beperkende regelingen, voor dit doel geschikt zijn. Bij deze weging is rele-
vant of een toets achteraf, zoals plaatsvindt in de Verenigde Staten, het gevaar van
machtsvorming voldoende kan bestrijden. 

22.3 Cross-ownership

De cross-ownership-regel verbiedt dat eigenaren van een club in een bepaalde tak
van sport tevens eigenaar mogen zijn van een club in een andere tak van sport
(verbod op cross-ownership). Het verbod werkt op de markt hetzelfde uit als een
verbod op dubbel lidmaatschap van de sporter of club in een bond in een andere
tak van sport. 

Vanuit een zuivere mededingingsrechtelijke benadering wordt in de Verenigde
Staten op grond van het concept van de nevenrestricties zelfs het verbod op cross-
ownership verdedigd. In de zaak North American Soccer League versus National
Football League werd door één van de teameigenaren de cross-ownership-regel
van de NFL ter discussie gesteld.8

Verschillende eigenaren van teams binnen de NFL kochten belangen in teams
binnen de NASL (North American Soccer League). De overige teameigenaren
binnen de NFL klaagden hierover, en als reactie kwam de NFL met een voorstel.
Het voorstel hield een verbod in van de leden om een belang te verwerven in een
ander professioneel sportsteam, in een andere tak van sport. De NASL is op dat
moment een financieel wankele league en de NFL-eigenaren vrezen dat een inves-
tering in een soccerteam leidt tot ondermijning van de financiële stabiliteit binnen
de NFL. De eigenaren wisten toen nog niet dat na een zeer rumoerige periode uit-

8 670 F.2d 1249 (2d Cir. 1981), cert. denied, 459 U.S. 1074 (1982).
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eindelijk de NASL, midden jaren tachtig van de voorgaande eeuw, ter ziele zou
gaan. 

De NASL beweerde dat dit verbod zou leiden tot een verzwakking van de soc-
cerleague omdat de teams de toegang tot een belangrijke groep potentiële inves-
teerders werd ontzegd. Het anti-competitieve element was volgens de Court of
Appeals dat concurrenten geen toegang konden krijgen tot de markt van ‘sports
capital and skill.’ De Court past een ‘rule of reason’ toe en dit luidde het einde in
van de cross-ownershiprule. Gezien het feit dat de NFL lang geen cross-owners-
hip-rule kende, achtte de Court, onder meer, de regel niet noodzakelijk voor het
waarborgen van de loyaliteit binnen het verband. 

Volgens de afwijkende mening van rechter Rehnquist is nu juist ‘entrepre-
neurial skill’ precies datgene wat iedere NFL eigenaar als co-venturer bijdraagt
aan ieder andere eigenaar binnen het samenwerkingsverband. Hij is daarom van
mening dat de ‘rule of reason’ niet juist is toegepast: 

‘On the basis of the facts as described by the Court of Appeals I seriously doubt whether the Rule

of Reason was violated. The Court of Appeals held the cross-ownership-rule is anticompetitive

because it restricts the access of NASL teams to sports capital, and that this anticompetitive

effect outweighs any procompetitive effects of the rule. It rejected the argument that the rule ena-

bles NFL owners to compete effectively in the entertainment market by assuring them of the

undivided loyalty of fellow-owners. I believe the Court of Appeals gave too little weight to the

procompetitive features of the cross-ownership-rule and engaged in excessive speculation as to

its anticompetitive effect.’

Rehnquist zag de cross-ownership-rule als een convenant tussen joint venturers en
verwees naar het al eerder behandelde arrest uit 1898 Addyston Pipe & Steel Co.9

In dit arrest legde immers rechter Taft de basis voor de ancillary restraints doctri-
ne (zie par. 19.3.3). 

Rehnquist maakte duidelijk dat deze doctrine ook ten aanzien van de cross-
ownership-rule gelding moet hebben. Hij achtte een dergelijke clausule nevenge-
schikt aan het voornaamste doel van het onderliggend contract tussen de leden, en
noodzakelijk om de vruchten te plukken van dit contract of de leden te bescher-
men tegen de gevaren van het onjuist gebruik van deze vruchten door een andere
partij.10 Hij concludeert dat het verbod op cross-ownership aan deze test voldoet.
Het doel van de regeling is het verminderen van disputen tussen de ledeneigena-
ren en te voorkomen dat de eigenaren de verworvenheden binnen de eigen league
aanwenden in een ander samenwerkingsverband om vervolgens met de league te
concurreren. Participatie in de league geeft de eigenaar de toegang tot gedetail-
leerde informatie over de marktomstandigheden voor professionele leagues, geeft
inzicht in de sterke en zwakke punten van andere teams in de league en in de
methodes die de mede-league eigenaren hanteren om te concurreren op de markt.

9 United States versus Addyston Pipe & Steel Co., 85 F. 271, 282 (C.C.A.6, 1898), aff’d as modified, 175 U.S.
211, 20 S.Ct. 96 (1899).

10 670 F.2d 1249 (2d Cir. 1981), cert. denied.
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Het is redelijk dat de eigenaren niet willen dat deze informatie ‘assets’, vergelijk-
baar met bedrijfsgeheimen, in handen komt van concurrenten. Volgens hem wor-
den de eigenaren alleen beperkt om kennis en kunde over te dragen aan andere
professionele sporten, maar kunnen zij zich op ander entertainment nog voldoen-
de uitleven. Niets staat er in de weg dat zij investeren in films, rockconcerten, etc.
Hij trekt daarbij ook nog een parallel met een advocatenkantoor waarbij hij zich
hardop afvraagt of de Amerikaanse Courts ook het parttime werken bij een ander
advocatenkantoor zullen stimuleren. De cross-ownership-regel leidt volgens hem
juist tot efficiency en heeft weinig of geen mededingingsbeperkend potentieel.11

22.4 Waardering

Een (mogelijke) afspraak over de uitkomst van de wedstrijd of competitie frus-
treert per definitie het op wedijver geënt winststreven van de deelnemers aan het
wedstrijdspel en raakt dus in essentie het wezen van de sport. Een regel, zoals het
verbod op multiple ownership, is noodzakelijk om eventuele afspraken over het
resultaat van een wedstrijd of competitie te voorkomen. De regeling is noodzake-
lijk voor de goede werking van de sportorganisatie doelmatig en efficiënt en dus
volstrekt acceptabel. Dit type sportregelingen vallen vanwege hun aard niet onder
art. 81 lid 1 EG-Verdrag omdat zij bijdragen aan de totstandkoming van een kwa-
litatief hoogwaardig product en de efficiency van het sportsamenwerkingsver-
band.

In de Verenigde Staten komt echter multiple ownership gewoon voor. Ook bin-
nen Major League Soccer zijn nog steeds meerdere teams in handen van één eige-
naar. Er vindt dan controle achteraf plaats. Indien de onzekerheid van resultaten
gefrustreerd raakt door het maken van onderlinge afspraken over de uitkomst van
de wedstrijd, leidt dit in de Verenigde Staten tot disciplinaire maatregelen. Ik ga
ervan uit dat het nagestreefde doel niet door een minder beperkende maatregel kan
worden bereikt en controle achteraf te laat is om daadwerkelijk doeltreffend te
zijn. In beide gevallen probeert de bond als ‘toezichthouder’ te voorkomen dat de
macht geconcentreerd raakt in de handen van één of enkele teams en dat concur-
rentie blijft bestaan tussen de clubs-ondernemingen. Vergelijkbaar met het mede-
dingingsbeleid kan de bond ervoor kiezen om vooraf, ex ante, er op toe te zien dat
geen machtspositie ontstaat of om achteraf, ex post, controle uit te oefenen, zoals
het geval is bij ‘misbruik’ van een economische machtspositie. In Europa is geko-
zen voor een verbod op multiple ownership, waardoor de bond als het ware een
‘concentratie-toets’ uitvoert. De bond doet dus in de praktijk niet veel meer dan
een mededingingsautoriteit doet als het gaat om concurrentie tussen ondernemin-
gen te waarborgen. Zowel in economische als in juridische zin is het eigen aan de

11 John E. Lopatka and Jill Boylston Herndon, Antitrust and sports francise ownership restraints: a sad tale of two
cases, The Antitrust Bulletin, Fall 1997, p. 762.

12 Vgl. EPI- beschikking 7 april 1999, Pb 1999, L 106 p. 14.
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sport dat de sportorganisatie de onpartijdigheid van de deelnemers probeert te
garanderen.12 Zolang de doelstellingen van de sportorganisatie synchroon lopen
met de doelstellingen van het mededingingsrecht, als het gaat om het waarborgen
van de rivaliteit, is voldoende aannemelijk dat de sportregeling geen serieuze
mededingingsbeperkende gedraging vormt in de zin van het mededingingsrecht
en bijdraagt aan overall efficiency. 

Het verbod op cross-ownership staat los van de basisbeginselen van sport en het
waarborgen van het op rivaliteit geënte winststreven van de deelnemers aan het
wedstrijdspel. Er kan immers geen vervalsing van de competitie optreden omdat
het gaat om verschillende takken van sport en de clubs nooit tegen elkaar uit kun-
nen komen. Via de cross-ownership-regel sluit de bond investeerders uit van de
mogelijkheid tot handelen op een andere markt. De clubs kunnen namelijk van-
wege het verbod, niet investeren in sportteams in andere competities. Deze regels
zijn in strijd met het mededingingsrecht, daar de regulerende bevoegdheid niet
mag worden aangewend om voor de gehele duur van het sportsamenwerkingsver-
band, marktdeelname aan andere samenwerkingsverbanden uit te sluiten.13 De
cross-ownership-regel is vanuit de basisbeginselen geredeneerd niet noodzakelijk,
blokkeert de opkomst van een andere bond in een andere tak van sport, of de ver-
sterking van de mededinging binnen een andere bond, en is niet proportioneel in
relatie tot het te behartigen belang van de bond en dus in strijd met art. 81 EG-
Verdrag.14

Een verbod op cross-ownership voor een korte periode bij het ontstaan van een
nieuw sportsamenwerkingsverband is volgens het concept van de nevenrestricties
waarschijnlijk wel toegestaan, indien de regel noodzakelijk is voor het ontstaan
van het verband en daarmee juist een impuls geeft aan de mededinging.15

13 Vgl. zaak SCK/FNK, waar de leden werd verboden om extra kranen te huren van niet leden. GvEA 22 oktober
1997, T-213/95 en T-18/96, Jur. 1997, p. 1739. 

14 Veertiende verslag over het mededingingsbeleid 1984, 94-95.
15 Vgl. HvJ EG 15 december 1994, zaak C-250/92, Deense coöperatie, Jur. 1994, p. I-5641, r.o. 31-34 en arrest

van het HvJ EG 12 december 1995, Zaak C-399/93. H. G. Oude Luttikhuis en anderen tegen Verenigde
Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA. Jur. 1995, p. I-04515.
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23 Nationaliteitsclausules 

‘Het kabinet hoopt binnen tien jaar een sportklimaat te creëren, waardoor de kansen

toenemen dat ons land in 2018 het WK voetbal en in 2028 de Olympische Spelen

mag organiseren. Topsport is volgens de meeste deelnemers aan onze Stelling van de

Dag inderdaad een stimulans voor de nationale identiteit. Maar om het nu een bind-

middel voor de samenleving te noemen gaat 53 procent te ver.’

Website WUZ.nl1

23.1 Inleiding

Volgens de arresten op het gebied van het vrij verkeer geldt dat zuiver sportieve
regelgeving buiten de economische activiteit staat en dit heeft tot gevolg dat der-
gelijke regelgeving volgens het Hof van Justitie EG niet binnen de werkingssfeer
van art. 39 en 49 EG-Verdrag valt (zie hoofdstukken 9, 10 en 11). Bovendien blijkt
uit hoofdstuk 9 dat de totstandkoming van een geïntegreerde Europese sportmarkt
moet wijken voor de op nationaliteit geënte sportregel die de discriminatie naar
nationaliteit bij internationale wedstrijden verplicht stelt. 

In de in de hoofdstukken 9, 10 en 11 besproken arresten sprak het Hof van
Justitie EG zich niet uit over de toepassing van de mededingingsregels op natio-
naliteitsclausules bij nationale en internationale wedstrijden.2 Dit is sinds het
arrest Meca Medina opmerkelijk omdat het Hof van Justitie EG overwoog dat
regels zoals nationaliteitsclausules die het vrij verkeer niet beperken niet noodza-
kelijkerwijs buiten de mededingingsbepalinngen staan.3 In dit hoofdstuk worden
nationaliteitsclausules geplaatst in een mededingingsrechtelijk kader waarbij stil
wordt gestaan bij de vraag wat zal gebeuren als de discriminatie naar nationaliteit
niet als sport-eigen wordt bestempeld, zoals het geval is via de toepassing van het
vrij verkeer (zie hoofdstuk 9) en de markt gewoon haar werk doet. 

Uit de ontwikkeling van de sport blijkt dat de binding met de regio bepalend is ter
waarborging van de onderliggende rivaliteit en de binding met de inwoners. De
vraag is alleen of dit beginsel door sportregelgeving moet worden gereguleerd of
ook aan de markt overgelaten kan worden. In normale markten, en gestimuleerd
door bepalingen in het EG-Verdrag waaronder het vrij verkeer van diensten en de

1 Website bezocht 1 januari 2008, http://www.wuz.nl/artikel/54903885.uitslag-stelling—topsport-stimulans-
nationale-identiteit.html.

2 Arresten HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, punt 138; HvJ EG 11 april
2000, zaak C-51/96, Deliège, Jur. 2000, p. I-02549, punten 36-40, en HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en
Castors Braine, C-176/96, Jurispr. p. I-2681, punt 28).

3 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca-Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991. 



vrijheid van vestiging en het mededingingsrecht, mag een willekeurige onderne-
ming of persoon zijn diensten vrij verrichten in een andere Lidstaat en zich naar
keuze vestigen ergens binnen het grondgebied van de Europese ruimte. De door
de vrij-verkeerbepalingen gewaarborgde rechten zouden hun betekenis verliezen,
indien de sportorganisatie de clubs kan beletten het land te verlaten teneinde zich
in een andere Lidstaat te vestigen, of de clubs of personen te beletten in andere
Lidstaten hun diensten te verrichten. Het Hof van Justitie EG ontkent in het
Bosman-arrest het sportinherente karakter van de binding tussen de Lidstaat en de
club, door nationaliteitsclausules bij nationale competities te verbieden. De
Europese Commissie merkt in de zaak Mouscroun op dat de nationale geografi-
sche organisatie van voetbal in Europa niet ter discussie staat. Deze opvatting van
de Europese Commissie wringt met de opvatting van het Hof van Justitie EG. Op
het moment dat nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden in het Bosman-
arrest werden verboden, werd duidelijk dat het Hof van Justitie EG (op zijn minst
indirect) de geografische organisatie ter discussie stelde. 

Vanwege het verbod op nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden kan de
club binnen heel de Europese Gemeenschap putten uit talentvolle spelers. De wer-
king van de markt zorgt dan immers voor een optimale allocatie van productie-
factoren. Vanuit de markt gezien zullen spelers en sporters, hun arbeid aanwenden
voor het team of de competitie van het hoogste kwaliteitsniveau. De spelers wen-
den in economische zin hun arbeid aan daar waar zij economisch gezien meer
inkomen ontvangen en meer waarde voor het team genereren. Het hoeft echter niet
zo te zijn dat het team of de competitie met het hoogste kwaliteitsniveau ook het
team of de competitie is die voor de speler het meeste inkomen genereert. Als spe-
lers spelen met en tegen andere excellente spelers, verbetert de kwaliteit van het
spel. Vanuit de basisbeginselen van het verschijnsel sport (de onzekerheid van
resultaten, zie par. 2.5) is het tegelijkertijd ook zo dat als de speler zijn arbeid inzet
voor het best presterende team, dit geen garantie biedt voor het beste spelresultaat.
Ook is een arbeidsrelatie met een goed team geen garantie dat de speler ook wordt
opgesteld. Het beste team beschikt immers in de regel over meer excellente spe-
lers op dezelfde spelpositie. 

23.2 Immuniteit voor nationaliteitsclausules?

In de praktijk stellen nationaliteitsclausules grenzen en belemmeren, onder meer,
de toetreding van clubs en sporters tot de markt en belemmeren de deelnemende
partijen de toegang tot andere, lokale of nationale, markten. Bij nationaliteits-
clausules is sprake van een beperking van de mededinging want ‘de nationaliteits-
clausules beperken de mogelijkheden van individuele clubs om via indienstneming
van spelers onderling te concurreren.’4 De Europese Commissie heeft er, volgens
de conclusie van A-G Lenz in het Bosman Arrest, bovendien terecht op gewezen

4 Aldus Conclusie A-G Lenz van 20 september 1995, in de zaak HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93,
Bosman, Jur. 1995, I-4921, onder 262.
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dat deze clausules leiden tot ‘het verdelen (...) van de voorzieningsbronnen’ in de
zin van art. 81 lid 1.5 Hoewel A-G Lenz deze overweging ter hand neemt in rela-
tie tot nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden, geldt dezelfde mededin-
gingsrechtelijke ratio bij nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden.
Immers, ook op internationaal niveau is de club gebonden aan de regel dat uit-
sluitend spelers met de nationaliteit van het betreffende land mogen deelnemen
aan interlandwedstrijden. 

Vanuit een mededingingsrechtelijke invalshoek zijn dergelijke eisen die in de
individuele wedstrijdsport worden gesteld toetredingsbelemmeringen voor de
sporter (contestmarket) en beperken de clubs en organisatoren van sportevene-
menten in hun voorzieningenbronnen (sporters), bovendien wordt de markt ver-
deeld. Bij een volstrekt vrije markt kunnen topsporters, ongeacht hun nationaliteit,
deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden.

Alleen als het nationale rivaliteitsbeginsel als eigen aan de sport wordt be-
schouwd, zijn regels die deze eigenheid ondersteunen volstrekt legitiem. De vraag
is of deze regels wel sport-eigen zijn. 

23.3 Loslaten van de onderliggende nationale rivaliteitsgedachte:
wat als de markt nu gewoon zijn werk doet?

De Europese Gemeenschap probeert krampachtig tussen de belangen van één
Europese Gemeenschap en de nationale rivaliteitsgedachte in de sport te laveren,
maar komt hardhandig in botsing met de bepalingen die één gezamenlijke markt
tot stand moeten brengen en moeten waarborgen. Er vindt dienaangaande een
onduidelijke afweging plaats. Indien de vrij verkeer en mededingingsbepalingen
wel hun werking mogen doen en de Gemeenschap het nationale rivaliteitskarakter
in de sport niet (langer) respecteert ontstaat vanzelf een andere meer Europees of
wereld- georiënteerde competitiestructuur die vanwege de hoge kwaliteit de plaats
zal innemen van de nationale competitiestructuur. Een boven-nationale georiën-
teerde competitiestructuur vermindert de macht van de nationale bonden en ver-
mindert de concurrentiekracht van de nationale bonden ten opzichte van de clubs.
De Europese Gemeenschap weigert dit proces te bevorderen en op eigen initiatief
te sturen. Het Hof van Justitie EG neemt een ambivalente positie in door nationa-
liteitsclausules bij internationale wedstrijden volledig te vrijwaren, maar beperkte
nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden te verbieden. Het is zeker op korte
termijn onwaarschijnlijk dat de nationale sportbond uit eigen beweging het natio-
nale rivaliteitskarakter en de macht van de nationale bonden binnen de Europese
Gemeenschap zal afzwakken. Het is wel mogelijk dat teams of sporters zich ver-
enigen en uit eigen beweging een nieuwe boven-nationale competitie opzetten (zie
fase 4, par. 6.4). Door het openstellen van de Europese markt is het aannemelijk

5 Aldus Conclusie A-G Lenz van 20 september 1995, in de zaak HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93,
Bosman, Jur. 1995, I-4921 onder 262.
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dat de onderliggende rivaliteitsgedachte via de markt wordt geborgd en niet lan-
ger via sportregulering (zie hieronder). De toeschouwer zal zich namelijk blijven
identificeren met de individuele spelers uit de regio, omdat het regionaliteitsbe-
ginsel nog steeds deel uitmaakt van de heersende sportbeleving. 

Vrije vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen de EU vormen in begin-
sel geen enkele belemmering voor de sport, of voor het sporteigen karakter, op het
moment dat het nationale rivaliteitsaspect bij internationale wedstrijden niet lan-
ger bepalend is en door de Europese rechter niet langer wordt erkend als sportei-
gen. Immers, er bestaat op dat moment geen noodzaak om in een bepaalde tak van
sport nationale kampioenschappen te houden en de grenzen tot op zekere hoogte
te sluiten voor sporters of clubs uit andere landen. De identificatie van de toe-
schouwer zal zich dan via de beleving voltrekken via de identificatie met het team
of een individuele speler. Het is niet voor niets dat Engels voetbal in Nederland in
trek is, er spelen nu eenmaal veel interessante Nederlandse spelers in de Engelse
competitie. 

In het verleden werd de indeling in districten geofferd aan een grotere markt,
hetzelfde zal gebeuren als aan de nationaliteit en vestigingsplaats binnen Europees
of wereldverband, minder waarde wordt gehecht. Dus als een Europese Compe-
titie de plaats inneemt van de nationale competitie, of een wereld competitie de
plaats inneemt van een Europese competitie. Als de nationale bonden geen partij
meer zijn in het internationale wedstrijdspel, neemt de macht van de nationale
bond vanzelf af. Een overstijgende competitie heeft namelijk in de ontwikkeling
van de sport altijd gezorgd voor een hoger kwaliteitsniveau, omdat de beste clubs
of atleten zich met elkaar konden meten. Zo maakte de regiocompetitie plaats voor
de districtscompetitie, de districtscompetitie maakte plaats voor de nationale com-
petitie en zo kan een Europese competitie club-competitie de plaats in gaan nemen
van de nationale competitie. Vanuit de ontwikkeling van de sport gezien is het nog
maar de vraag of de strijd tussen landenteams met de bond als partij in het wed-
strijdspel in het voetbal op dit moment nog de hoogste kwaliteit competitie ople-
vert. In de Championsleague (een club-competitie) wordt bijvoorbeeld beter
gevoetbald dan bij de Europese kampioenschappen voetbal (een competitie tussen
bonden als deelnemers aan het internationale wedstrijdspel). De Europese lan-
dencompetitie zal nog meer verzwakken als de topclubs zich afscheiden.

Neemt Europa, als Europa, deel aan internationale wedstrijden en niet langer
de nationale bonden, dan vervalt de noodzaak om de eigen nationale competities
te beschermen tegen buitenlandse clubs en sporters.6 Op het moment dat de
Europese integratie op een punt komt dat Europa wordt erkend als partij in de
strijd om de Olympische medailles en de Wereld Kampioenschappen, zal minder
gewicht toekomen aan de nationale competities en brokkelt de macht van de natio-
nale bonden vanzelf af. Zolang echter de nationale bond wordt erkend als deelne-

6 H.T. Van Staveren geeft dit al in 1992 aan in zijn oratie, Op de grens van sportregel en rechtsregel, (oratie,
Amsterdam:VU), Denter: Kluwer 1992, p. 21-23.
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mer aan het internationale wedstrijdspel, concurreert hij met de clubs en sporters
en is het voor de ontwikkeling van de sport in eigen land noodzakelijk om over
voldoende goede nationale sporters te beschikken die op internationaal niveau de
nationale bond representeren. Dit vereist een zekere geslotenheid van de nationa-
le competities. Om die reden dient het recht, zolang de nationale bond partij is in
het nationale wedstrijdspel, terughoudend te zijn aangaande de regels van het vrij
verkeer en het mededingingsrecht. Op dat moment kiest Europa bewust voor een
andere vorm van integratie. Een vorm van integratie die aansluit bij de traditione-
le nationale beleving van de sport en de nationale inbedding van de nationale bele-
ving in de sportstructuur. Dit zijn politiek sociale motieven met een grote de sport
zo kenbare emotionele lading en rusten niet op rationeel non-discriminatie- of
mededingingsbeleid. 

Nationale identificatie blijft bestaan maar is gelijktijdig aan erosie onderhevig
Na het Bosman-arrest, in de periode dat geen nationaliteitsclausules bij nationale
wedstrijden meer bestonden, groeide langzaam het besef dat een aantal clubs zich
weer meer moesten gaan richten op de ‘eigen’ binnenlandse markt. Vooral de
clubs die niet, of nauwelijks, konden concurreren met clubs op de internationale
markt werden teruggeworpen op werving uit de eigen regio. Naar verwacht ver-
stevigt dit de identificatie en oefent een positieve invloed uit op de toch vooral
lokale en nationale inkomstenstroom. Peter Kenyon, de man die na Manchester
United nu de Engelse voetbalclub Chelsea op de rails moet zetten, zegt over
Chelsea: 

‘Enorm belangrijk is dat ons team een Engelser gezicht heeft gekregen ... Wij vinden dat het hart

van ons team uit Engelsen moet bestaan. Het is essentieel eigen jeugd op te leiden. Om de ziel

van de club te bewaren, heb je spelers nodig die de club kennen. Daar is geen betere manier voor

dan ze zelf op te leiden.’7

Uit dit citaat blijkt dat onder de tucht van de markt aan de nationaliteit en de regio-
naliteit door de ondernemer een bepaalde waarde wordt toegekend. 

Nationaliteitsclausules bij internationale wedstrijden zijn echter tegelijkertijd ook
aan erosie onderhevig. Teamspelers en individuele sporters veranderen van natio-
naliteit. Hoewel de vlag wordt vertegenwoordigd en verdedigd staat al jaren regel-
matig een ‘nieuwe’Amerikaan van nog recente ‘niet-Amerikaanse’ afkomst op het
podium. Het blijkt relatief eenvoudig om als topsporter van nationaliteit te wisse-
len. Dit is geen Amerikaans fenomeen. Voor Nederland kwam de oorspronkelijk
Indonesische badmintonspeelster Mia Audina uit en neemt Lornah Kiplagat
afkomstig uit Kenia voor Nederland deel aan internationale hardloopwedstrijden.
Of deze tendens wenselijk is voor de identificatie van de toeschouwer met de
sporter is discutabel. Indien deelnemers uit een bepaald land van herkomst volle-

7 Wim van Eck, ‘succes is niet te koop’ Sport International, maart 2005, p. 80.
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dig de competitie domineren zal de interesse van het publiek afkomstig uit ande-
re landen verflauwen. Dit doet zich bijvoorbeeld al voor bij de marathon waar
Kenianen de competitie domineren. Bij de normale werking van de markt zal aan
het regionaliteitsbeginsel een economische waarde worden toegekend – zolang
uiteraard dit kenmerk een geaccepteerd onderdeel uitmaakt van de heersende
sportbeleving.

23.4 Waardering

Bij nationaliteitsclausules is op het niveau van de organisatie sprake van verdeling
van markten, de clausules beperken de voorzieningsbronnen waar uit de clubs
kunnen putten, en de regels dienen, zonder twijfel, de economische exploitatie van
de wedstrijd of competitie. Dergelijke regelingen, waaronder nationaliteitsclausu-
les maar ook bijvoorbeeld selectiecriteria, oefenen immers altijd een effect uit op
de mededinging, met name in relatie tot de toegang tot de competitie (ook wel
‘contestmarkt’ genoemd) en daarmee oefenen zij op zijn minst indirect gevolgen
uit op de exploitatie van de competitie (ook wel exploitatiemarkt genoemd).
Hoewel mededingingsrechtelijk relevant vanwege de beperking in voorzienings-
bronnen en de verdeling van markten, komen nationaliteitsclausules toch vooral
in botsing met het non-discriminatiebeginsel (zie hoofdstuk 9). Is sprake van een
sport-eigenheid onder het discriminatiebeginsel dan dient ook automatisch sprake
te zijn van een immuniteit onder het mededingingsrecht. De sportregel dient zich
dan aan als efficiency omdat de sport zonder sport-eigen regels niet kan bestaan.
Voor de toepassing van de mededingingsbepalingen is van belang of het onder-
scheid naar nationaliteit als intrinsiek kenmerk van de sport wordt beschouwd. Is
dit het geval dan is hiervan het onvermijdelijke gevolg dat nationaliteitsclausules
de onderliggende rivaliteit juist stimuleren in plaats van frustreren en dus efficiënt
zijn voor de toepassing van het mededingingsrecht. 
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24 Afstaan van spelers aan de nationale bond
als partij in het wedstrijdspel 
(‘player release system’)

‘Als je wint (Als jij wint)

Heb je vrienden (Heb je vrienden)

Rijen dik (Rijen dik)

Echte vrienden (Echte vrienden)

Als je wint (Als jij wint)

Nooit meer eenzaam (Nooit nooit nooit meer eenzaam)

Zolang je wint (Zolang je wint).’

Songtekst Henny Vrienten

24.1 Inleiding

In de teamsport bestaan afspraken over het afstaan van spelers aan het nationale
team. De bondscoach van het nationale team selecteert topspelers van verschil-
lende clubs en smeedt de groep samen tot één nationaal team. In art. 18 B regle-
menten competitie zaalhandbal 2006/2007 is bijvoorbeeld opgenomen: 

‘Tijdens het competitieoverleg gehouden op 9 mei 2000 hebben de AFAB eredivisie en 1e divi-

sie verenigingen de intentie uitgesproken dat het afstaan van spelers en speelsters voor een

Nederlandse nationale selectie een vanzelfsprekendheid is, en dat de desbetreffende spelers en

speelsters zonder meer zullen worden afgestaan.’

De clubs zijn verplicht mee te werken en krijgen voor het afstaan van een speler
geen of een geringe vergoeding. 

Charleroi tegen de FIFA 
De G-14 werd in 2000 opgericht en bestond in 2008 uit achttien vooraanstaande
Europese prof-voetbalclubs.1 De G-14 was een juridische strijd begonnen tegen de
FIFA waarin zij de regeling die ervoor zorgt dat clubs, spelers moeten afstaan aan
het nationale team, ter discussie stelde. De G-14 ondersteunde de sportclub
Charleroi die een beroep deed op de mededingingswetten vanwege het feit dat de
speler Abdelmajid Oulmers geblesseerd raakte toen hij uitkwam voor het
Marokkaanse nationale team in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Burkina
Faso. De G-14 ondersteunde overigens eveneens Olympique Lyon in een soortge-

1 Ajax, PSV, Real Madrid, Barcelona, Valencia, AC Milan, Juventus, Bayern München, Internazionale,
Manchester United, Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Porto, Olympique
Marseille, Paris Saint-Germain en Olympique Lyon.



lijke zaak. Naast een vergoeding voor het afstaan van internationals wilde de G-
14 dat de FIFA een deel van de verzekeringskosten van de WK-spelers voor zijn
rekening zou nemen. De G-14 gaf bovendien in de media aan dat de clubs enor-
me schade hebben geleden vanwege het feit dat internationals geblesseerd raakten
tijdens wedstrijden van het nationale team. De FIFA weigerde oorspronkelijk om
met de G-14 om de tafel te gaan, FIFA erkende de G-14 niet. De reactie van FIFA-
baas Blatter: 

‘I will not talk to G-14,’

‘I did it once and it was not good. The G-14 is not a recognised organisation of European foot-

ball.’2

De G-14 stelde dat de FIFA misbruik maakte van zijn economische machtsposi-
tie. Met inachtneming van de grote winsten die gepaard gaan met wedstrijden tus-
sen landenteams maken de federaties die dergelijke regels toepassen misbruik van
de economische machtspositie, terwijl de last door de clubs wordt gedragen. 

Op 15 mei 2006 heeft de Belgische rechtbank een prejudiciële vraag voorge-
legd aan het Hof van Justitie EG, waarin de rechter vraagt om uitlegging van de
regels van het vrij verkeer en/of het mededingingsrecht ten aanzien van de regel
die de clubs het afstaan van spelers oplegt voor deelname aan het nationale team. 

Inmiddels is bekend dat de G-14 in februari 2008 heeft besloten zichzelf op te hef-
fen. In de voorafgaande maanden heeft communicatie tussen de G-14 en de FIFA,
UEFA geleid tot de oprichting van de door FIFA, UEFA erkende European Club
Association. Een vereniging voor clubs, die de belangen van de clubs op Europees
en internationaal niveau behartigt. Bovendien is een overeenkomst tot stand geko-
men met betrekking tot het afstaan van spelers betreffende de Wereld
Kampioenschappen en Europese Kampioenschappen. De G-14 ziet daarom af van
verdere betrokkenheid bij de zaken betreffende de voetbalclub Charleroi (zaak
‘Oulmers’) en de voetbalclub Olympique Lyonnais (zaak ‘Abidal’).3 In januari
2008 werd bekend dat de rechtzaken worden ingetrokken en de FIFA vergoedin-
gen zal betalen. 

24.2 Player release systeem en art. 82 EG-Verdrag

Weatherill stelt het volgende: 

‘... the exclusion of the major football clubs from formal participation in the taking of decisions

that directly affect their commercial interests is not necessary in the governance of sport, and is

vulnerable to challenge under Article 82 EC.’4

2 http://insports.yahoo.com/031202/137/2a0up.html, bezocht 3 februari 2007.
3 http://www.g14.com/main.php, bezoncht 1 maart 2008.
4 Stephen Weatherill, ‘Is the pyramid compatible with EC law?’ The International sports law journal, p. 3-11.
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De clubs dienen volgens hem inspraak te hebben indien de beslissingen direct de
economische belangen raken van de clubs. 

Volgens Weatherill kan art. 82 EG-Verdrag dus uitkomst bieden als de clubs
worden buitengesloten. Weatherill plaatst als centraal punt in de discussie dat de
clubs die spelers afstaan hiervoor compensatie dienen te ontvangen. Volgens
Weatherill gaan de regels te ver qua aard en qua uitsluitend vermogen. Welke
plaats dient het mededingingsrecht in deze discussie in te nemen? 

24.3 Waardering

Ik ben van mening dat de bond net als iedere andere onderneming het recht heeft
zijn eigen commerciële belangen te verdedigen en alleen die gedragingen zijn vol-
gens art. 82 EG-Verdrag verboden die leiden tot misbruik. Het gaat in het mede-
dingingsrecht om ‘consumer welfare’, en de optimale allocatie van productiefac-
toren. Het gaat uitdrukkelijk niet om de bescherming van concurrenten. De mede-
dingingswetten richten zich op ‘consumers’ en niet op ‘competitors’. Gekeken
moet worden naar de markt en welke negatieve anticompetitieve effecten er plaats-
vinden op die markt. Er moet niet naar de gedraging zelf worden gekeken, maar
naar het effect. Schaadt het de consumentenwelvaart als de club een speler moet
afstaan aan het internationale wedstrijdspel? Is deze gedraging in de economische
theorie herkenbaar als een schadelijke gedraging voor de consumentenwelvaart?
Maken de regels deel uit van de ‘concurrentiepolitiek’ van de bond? Verkeert de
bond op de markt voor internationale competities in concurrentie met de clubs als
ondernemingen? Het gaat in het mededingingsrecht uitdrukkelijk niet om de even-
tuele ‘oneerlijkheid’ van de gedraging van de bond. Alleen economische overwe-
gingen kunnen aantonen dat sprake is van een gedraging in strijd met art. 82 EG-
Verdrag. Het is dus niet zo dat in moreel opzicht onredelijke gedragingen van de
bond ook gelijktijdig ongeoorloofde effecten hebben op de markt. Niet alle gedra-
gingen duiden op misbruik ex art. 82 EG-Verdrag. 

Zolang de nationale bond wordt erkend als partij in het internationale wedstrijd-
spel concurreren de bond en de clubs inderdaad met elkaar. Bij het ‘player relea-
se systeem’ gaat het om het vaststellen van condities waaronder met de sporters of
clubs gehandeld wordt. Is de bond in het geval van het ‘player release system’ een
roofzuchtig dier dat er op uit is winsten op te strijken die de bond niet had kunnen
opstrijken als er voldoende concurrentie zou zijn geweest? De bond kan immers
tegen een onbillijke lage prijs (gratis) beschikken over de arbeid van de speler. De
verhouding tussen de prijs die de bond onder een normale werking van de markt
had moeten betalen voor een speler aan de club is vele malen hoger. 

Het is de vraag of internationale wedstrijden tussen landenteams georganiseerd
kunnen worden zonder deze regels. Ofwel zijn deze beperkingen als gevolg van
het ‘player release systeem’ noodzakelijk voor het functioneren van de sportorga-
nisatie? 
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- Stap 1. Het antwoord is onomwonden ja, zolang de nationale rivaliteitsgedachte
in stand blijft en de nationale bonden partij zijn in het internationale wedstrijdspel.
Vergelijk optie B, bij nationaliteitsclausules (zie par. 9.7). Dat de sterkte van de
club in de nationale competitie wegens het verlies van een speler (tijdelijk)
afneemt, is inherent aan de organisatie van het internationale wedstrijdspel tussen
landenteams. Bij afwezigheid van een dergelijke regel kunnen niet eenvoudig
internationale wedstrijden tussen landenteams tot stand komen. De wedstrijden
tussen landenteams ziet Europa in het Bosman-arrest als sportinherent (hoofdstuk
9). De regels maken dan geen deel uit van de ‘concurrentiepolitiek’ van de bond.
De bond en de clubs zijn geen werkelijke concurrenten van elkaar. De bond is juist
tot stand gekomen om grensoverschrijdende landencompetities mogelijk te
maken. Zolang dit het geval is, is hiervan de onvermijdelijke consequentie dat de
bond regels moet stellen ten aanzien van het afstaan van spelers en afspraken moet
maken ten aanzien van de internationale wedstrijdkalender. Naar zijn aard is de
regel vanuit deze invalshoek dus in lijn met het Bosman-arrest en de heersende
sportbeleving waarbij de nationale bond partij is in het internationale wedstrijd-
spel. 
- Stap 2. Ter discussie staat voorts of de clubs een redelijke vergoeding behoren te
ontvangen. Het al dan niet betalen van een vergoeding voor het afstaan van spe-
lers heeft niets te maken met de sporteigenheid. De sport is nog steeds herkenbaar
als de club een vergoeding ontvangt. Het gratis afstaan van spelers lijkt immers
niet evenredig om het doel, recht doen aan de onderliggende nationale rivaliteits-
gedachte, te waarborgen.5 Daar staat wel tegenover dat het afstaan van spelers aan
de nationale bond voor deelname aan interlandwedstrijden een toename van
exposure voor de speler en dus ook voor de club betekent, wat de economische
waarde van de speler en de club doet toenemen. Bovendien wordt het geld weer
goeddeels teruggepompt in de organisatie, wat de organisatie en de sport als
geheel ten goede komt. Daarbij komt dat in een normale marktsituatie de bond
met elke club voorafgaand aan elke internationale wedstrijd tussen landenteams
over iedere speler moet onderhandelen over de prijs. Dit is niet wenselijk en niet
efficiënt. Een collectieve vergoedingenregeling komt echter neer op een horizon-
tale afspraak over de prijs, wat wederom niet bevorderlijk is voor de mededinging.
Er zit in het laatste geval niets anders op dan de voordelen van de collectieve rege-
ling te wegen tegen de nadelige mededingingseffecten, onder art. 81 lid 3 EG. 

5 Zo ook: Stephen Weatherill, ‘Is the pyramid compatible with EC law?’ The International sports law jour-
nal, p. 3-11.
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25 Thuiswedstrijd in het land van 
tegenstander 

‘Nederland o Nederland

jij bent een kampioen

wij houden van oranje

om zijn daden en zijn doen’

André Hazes (songtekst) 

25.1 Inleiding

Het Hof van Justitie EG heeft in het hiervoor behandelde Bosman-arrest er op
gewezen dat de band tussen de voetbalclub en de Lidstaat waarin zij is gevestigd,
niet als inherent aan de sportactiviteit kan worden beschouwd.1 De binding met de
Lidstaat en de stad behoort immers volgens het Hof van Justitie EG niet tot de
kern van de sportautonomie. Nu het Hof van Justitie EG van deze stelling uitgaat,
doet de vraag zich voor of het verbod op het spelen van een wedstrijd in een ande-
re Lidstaat door het Europese recht wordt verboden. Sommige bonden kennen
namelijk de vereiste dat de club zijn thuiswedstrijden in het eigen stadion moet
spelen. In de spelregels is dan ook vaak de regel opgenomen dat een uitdoelpunt,
een doelpunt gemaakt door de uitspelende ploeg, zwaarder weegt bij de punten-
telling binnen de competitie. 

Mouscroun (1999)
In de Mouscroun-zaak ging het om een klacht in 1997 ingediend bij de Europese
Commissie tegen UEFA. UEFA had besloten dat een wedstrijd van de UEFA-cup
tussen Exelsior Mouscroun en FC Metz niet in het stadion in Lille Metropole
gehouden mocht worden, waardoor de gemeente Lille niet het stadion kon verhu-
ren aan Exelsior Mouscroun. UEFA baseerde het oordeel op de zogenaamde uit-
en-thuis-regel van de UEFA. Krachtens deze regel moet een club zijn thuiswed-
strijd, behoudens (extreme) uitzonderingen, spelen in het eigen stadion. De
Europese Commissie geeft aan dat een dergelijke regel niet onder het toepas-
singsbereik van de mededingingswetten valt.2 De Europese Commissie ziet de

1 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 131.
2 IP/99/965, Limits to application of Treaty Competition rules to sport: commission gives clear signal

[Mouscroun case] 9 december 1999. ‘The Commission considers that the ‘home and away from home’rule and
the exceptions to that rule (which do not rule out the possibility of the host club playing its home match in its
opponent’s country) is needed to ensure equality between clubs. It argues therefore, that, by adopting this rule
and the exceptions to it, UEFA has exercised its legitimate right of selfregulation as a sports organisation in a
manner which cannot be challenged by the Treaty’s competition rules.’



regel als noodzakelijk voor de gelijkheid tussen clubs. Deze regel behoort volgens
de Europese Commissie dus tot de regelgevende bevoegdheid van de UEFA. Aan
deze regel heeft UEFA echter nog een conditie toegevoegd, namelijk dat als het
gaat om uitzonderingssituaties de club niet in het land van de tegenstander mag
uitkomen. Wat betreft deze laatstgenoemde regel geeft de Europese Commissie
aan dat een communautair belang onvoldoende aannemelijk is en de Europese
Commissie zal om die reden geen verder onderzoek instellen.3 Er zal volgens de
Europese Commissie immers niet snel sprake zijn van een inbreuk op art. 82 EG-
Verdrag omdat ten eerste de nationale geografische organisatie van voetbal in
Europa niet ter discussie staat, ten tweede de zaak op zichzelf staat en in het ver-
leden nooit tot disputen heeft geleid en als derde staat volgens de Europese
Commissie het benodigde onderzoek niet in evenredigheid tot de vermeende
inbreuk.4

25.2 Waardering

De bevoegdheid waar wedstrijden gespeeld worden, komt in de eerste plaats aan
de bond toe omdat de clubs partij zijn in het wedstrijdspel en om die reden niet in
staat zijn dergelijke beslissingen te nemen. Een dergelijke regeling behoort tot het
domein van de sport en is volstrekt legitiem. 

3 IP/99/965, Limits to application of Treaty Competition rules to sport: commission gives clear signal
[Mouscroun case] 9 december 1999. ‘In the Commission’s view, there is not sufficient Community interest in
examining more closely whether this further condition and its application could constitute examples of impro-
per exercise of UEFA’s regulatory powers that might significantly affect trade between Member States.’

4 IP/99/965, Limits to application of Treaty Competition rules to sport: commission gives clear signal
[Mouscroun case] 9 december 1999. 
‘this case must be assessed within the context of the national geographical organisation of football in Europe,
which is not called into question by Community law. 
the case is the only one that has been brought to the commission’s notice and is an isolated case that gave rise
to a dispute in the past; 
the investigatory measures needed would be disproportionate to the probability of establishing that an infrin-
gement had taken place.’
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26 Verhuizing van een club naar een andere
Lidstaat, vrij verkeer van sportclubs?

‘We are the champions - my friends

And we’ll keep on fighting - till the end -

We are the champions

We are the champions

No time for losers

Cause we are the champions - of the world.’

Queen

26.1 Inleiding

De regelgeving van de bond kent in sommige gevallen het verbod op verhuizing
van een club naar een andere Lidstaat, of maakt een verhuizing afhankelijk van de
goedkeuring van de bond. Is een verhuisverbod geoorloofd dan legitimeert de
Europese regelgeving een regionaal monopolie.

Wimbledon FC 
Sommige voetbalclubs trekken weliswaar toeschouwers uit het hele land of zelfs
ver daarbuiten, veel andere clubs zijn vooral gebonden aan en afhankelijk van de
eigen regio. Verplaatsing van een club zou dan voor de onderneming een grotere
afzetmarkt kunnen betekenen.1 De Engelse voetbalclub Wimbledon FC wilde ver-
huizen van South London naar Milton Keynes in Ierland. De verhuizing werd door
de sportorganisatie verboden. UEFA bracht naar voren dat de bond: 

‘does not support such a move, because of the damaging effect it would have on domestic foot-

ball in European Countries. … football played within a national territory is the responsibility of

the UEFA member association of the territory concerned. For this reason, UEFA is against any

move to play domestic football outside a national territory.’2

Na een klacht van de voetbalclub uit Wimbledon werd een onafhankelijke com-
missie ingesteld door de voetbalbond, die uiteindelijk de geplande verhuizing
goedkeurde. De onafhankelijke commissie zag in de piramidale structuur, geen
aanleiding om de verhuizing te weigeren. De voetbalbond accepteerde de beslis-
sing, maar maakte tegelijkertijd duidelijk dat het ging om een uitzonderlijke situ-

1 T. Dejonghe, S. van Hoof, Verplaatsing voetbalclubs trekt meer publiek, Economisch Statistische Berichten
(ESB), 2005, nr. 4468, p. 358-359.

2 Adrian Barr-Smith, Elliott Payne and Lee Sennett, ‘Franchise United: The beginning of Franchise Football, The
relocation by Wimbledon F.C.’International Sports Law journal, 2003/1.



atie en dat de verhuizing van een club in het algemeen, niet in het belang van de
sport is. 

VS: Verhuizing van club naar andere stad binnen dezelfde bond
In de Verenigde Staten verhuizen clubs regelmatig van de ene staat naar de ande-
re.3 Het vertrekkende team laat de toegewijde fans in een verdrietige gemoedstoe-
stand achter. Een reactie van een fan van het ijshockeyteam de Hartford Whalers’
hockey club (NHL) toen bekend werd dat het team Hartford zou verlaten: 

‘It’s 1:00 am. I’m sitting here with tears running down my face, as I read that the team I have

followed, that the team I have sweated for, cried for, screamed for is leaving... nothing matters

now.’4

Verhuizingen van teams binnen de Verenigde Staten komen regelmatig voor
omdat het aantal deelnemende teams vanwege de gesloten sportorganisatiestruc-
tuur kunstmatig laag wordt gehouden. Er bestaat dan ook geen eenvoudige moge-
lijkheid om het vertrekkende team te vervangen door een ander Major League
team. Hierin schuilt het werkelijke mededingingsrechtelijke probleem, bij de ver-
huizing van een team. 

In de Seals-zaak ging het om de vraag of een league een team mag verbieden
te verhuizen naar een andere stad.5 De relevante markt bestond volgens het
Federale Court uit de productie van professional ijshockeywedstrijden voor live
publiek. Volgens de rechter rivaliseren de teams op deze lokale markt niet met
elkaar. Dit oordeel zou waarschijnlijk anders luiden indien de Seals concurrentie
te duchten zou hebben van een ander ijshockeyteam in dezelfde lokale markt. In
dat geval concurreren twee teams immers om de gunst van de toeschouwer bij-
voorbeeld in relatie tot ticketgelden en merchandisinginkomsten, etc. De rechter
accepteerde in deze zaak de single entity claim: teams en de league ‘are acting
together as one single business enterprise, competing against other similarly orga-
nized professional leagues.’6

In 1982 probeerde de NFL een verhuizing van de Oakland Raiders naar Los
Angeles tegen te houden. Iedere Major League sport kent de regel dat een team
pas een stad kan verlaten indien een aanmerkelijk percentage van de leden het
voorstel tot verhuizing heeft goedgekeurd.7 In de zaak die volgde, werd de single
entity claim niet geaccepteerd.8 Het Circuit Court benadrukte dat geen twee teams
een zelfde eigenaar hebben en dat de clubs wel inkomsten delen, maar zeker niet

3 J.P. Noll, Sports, jobs and taxes: the economic impact of sports teams and stadiums, Washinton DC.: Brookings
institution press 1997. 

4 John R. Mitrano, The sudden Death of Hockey in Hartford: Sports Fans and Franchise Relocation, Sociology
of Sport Journal, 1999, 16, p. 142.

5 San Francisco Seals versus National Hockey League, 379 F. Supp. At 972.
6 San Francisco Seals versus National Hockey League, 379 F. Supp. At 969.
7 NFL article 4.3 stelt: ‘[n]o member club shall havce the right to transfer its franchise or playing site to sa dif-

ferent city, either within or outside its home territory, without prior approval by the affirmative vote of three-
fourths of the existing member clubs of the league.’

8 Los Angeles Memorial Coliseum Commission versus National Football League et. All. 726 F. 2d 1381 (9th Cir.
1984).
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alle inkomsten, etc. De Raiders stelden dat de relevante markt, NFL Football in
heel Zuid Californië betrof. Een aanmerkelijk andere markt dan in de Seals zaak.
In tegenstelling tot de Seals-zaak ging het daarbij niet om professioneel football
in het algemeen maar specifiek om NFL-football. Het Circuit Court volgde deze
aanname en benadrukte dat het NFL-product een uniek product is, dat niet met
andere vormen van entertainment concurreert, zelfs niet met collegefootball.9

In het geval van de Raiders probeerde de league te verhinderen dat de Raiders
de lokale markt met de eveneens in Los Angeles gevestigde Rams zou gaan delen.
Door het verbod beperkte de league de potentiële mededinging tussen de twee
teams, terwijl mededinging zou kunnen resulteren in meer concurrerende prijzen
voor tickets, en lokale uitzendrechten, e.d. Het verhuisverbod werd in strijd met
het antitrustrecht geoordeeld. Aan bepaalde ‘efficiencies’ werd in de zaak voorbij
gegaan. Een verhuisverbod ondersteunt de regionale rivaliteitsgedachte, geeft een
impuls aan het team om te investeren in de kwaliteit van het product op de lokale
markt en draagt bij aan de coherentie van de league. De verhuizing van de Raiders
naar Los Angeles heeft er in praktijk voor gezorgd dat de Rams niet langer een
prikkel hadden om te investeren in de productkwaliteit. De Rams verlieten op hun
beurt in 1995 Los Angeles om zich te vestigen in St. Louis. 

Na de verhuizing van de Raiders naar Los Angeles werd heftig maar minder
succesvol gelobbyd voor wetgeving die ervoor moest zorgen dat de stad zou wor-
den beschermd tegen de verhuizing van het aldaar gevestigde Major League
team.10 Roberts oppert dat in de Verenigde Staten de band tussen de stad en het
team verstevigd moet worden. Hij stelt voor om regelgeving in te stellen om lokaal
eigenaarschap te stimuleren. Loyaliteit, zo denkt hij, zal niet snel verkwanseld
worden als een groot aantal lokale burgers een emotioneel aandeel in het team
hebben.11 Feit is dat de verhuizing van een team afbreuk doet aan het gevoel van
gebondenheid met het team. Deze pijn wordt minder gevoeld als een nieuw team
ervoor in de plaats treedt. Bij normale werking van de markt zou immers een
nieuw team, indien commercieel interessant, de kans grijpen zich in deze regio te
vestigen. Het voornaamste probleem in de Verenigde Staten is echter juist de
gesloten structuur van de league waardoor structureel onderaanbod bestaat en een
nieuw team nauwelijks in staat is toe te treden tot de competitie. 

9 Kenneth Lehn & Michael Sykuta, Antitrust and franchise relocation in professional sports: an economic ana-
lysis of the Raiders case, The Antitrust Bulletin/Fall 1997, p. 550.

10 Arthur T. Johnson, Municipal Administration and the Sports Franchise Relocation Issue, Public
Administration Review, 1983, p. 522.

11 Gary R. Roberts, Should Congress Stop the Bidding War for sports Francises, Hearing before the
Subcommittee on Antitrust, Business Rights, and Competition, Senate Committee on Judiciary, November
1995, Heartland Policy Study.
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26.2 Waardering

Het meest prangende argument om verhuizing wel toe te staan ligt naar mijn
mening niet zo zeer verscholen in de toepassing van het antitrustrecht maar in de
bescherming van de constitutionele rechten van een onderneming om zich overal
binnen de Federale Staat te mogen vestigen. Binnen Europa vormen het vrij ver-
keer van vestiging en het vrij verkeer van diensten, een fundamenteel recht voor
ondernemingen. Aan de andere kant, zo luidt de redenering, is het niet in het
belang van de sport (regionaliteitsbeginsel), niet in het algemeen belang en zeker
niet in het belang van de fans om een team te verhuizen. Of een beroep op het
regionaliteitsbeginsel als eigenheid van sport en algemeen belang argumenten
deze fundamentele rechten opzij zetten, is in Europa op dit punt nog niet beslecht.
Het is Europa nu juist om een ruimte zonder binnengrenzen te doen. Toch bestaan
in de sport in Europa, nog steeds nationale barrières. Dus blijft de integratie van
Europese sportmarkten, ergens in zijn ontwikkeling steken. Dit dwingt de
Europese Instellingen, in navolging van het Hof van Justitie EG in Bosman-arrest,
zich bij toekomstige disputen hieromtrent, uit te spreken. Het gevaar bestaat dat
de nationale competitiestructuren worden opengebroken... tegelijkertijd ontstaat
een nieuwe kans om een meer Europees georiënteerde sportorganisatie hiervoor
in de plaats te stellen. Zolang de sportorganisatie niet op actief ingrijpen hoeft te
rekenen maakt de onderliggende nationale rivaliteitsgedachte deel uit van het
complex aan regelingen en heeft effect in de sportorganisatiestructuur. 
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27 Erkenningsregeling

‘The Game of Chess is not merely an idle amusement several very valuable qualities

of the mind, useful in the course of human life, are to be acquired and strenghtened

by it, so as to become habits ready on all occasions for life is a kind of Chess, in

which we have points to gain, and competition or adversaries to contend with, and in

which there is a vast variety of good and ill events, that are, in some degree, the effect

of prudence, or want of it. By playing at Chess then, we may learn: 

First, Foresight...

Second, Circumspection...

Third, Caution...

And lastly, We learn by Chess the habit of not being discouraged by present bad

appearances in the state of our affairs the habit of hoping for a favorable chance, and

that of persevering in the secrets of resources.’

Benjamin Franklin

27.1 Inleiding

Uit het vorig hoofdstuk blijkt dat het onderscheid naar nationaliteit ver reikende
consequenties heeft voor de legitimatie van sportregelgeving maar dit geldt ook
voor de sportstructuur. In de sportregelgeving is vaak een erkenningsregeling
opgenomen waarbij de internationale federatie slechts één nationale bond per land
erkend.

27.2 Waardering

Zolang de onderliggende rivaliteit is gebaseerd op het onderscheid naar nationali-
teit kan deze regeling niet uit het complex aan regelgeving van het samenwer-
kingsverband los gemaakt worden, zonder het bestaan van het samenwerkings-
verband in gevaar te brengen. Let wel, deze regel gaat uitsluitend op zolang en
voor zover de nationale rivaliteitsgedachte wordt gezien als fundamenteel voor de
sport. (zie hiervoor). De erkenning van één nationale bond per land is alleen in dat
geval niet noodzakelijkerwijs een beperking van de mededinging in de zin van art.
81 EG-Verdrag of een misbruikelijke gedraging in de zin van art. 82 EG-Verdrag
omdat deze regelgeving aansluit bij de heersende sportbeleving en in die zin posi-
tieve gevolgen voor de mededinging heeft.1 Niet alleen draagt een dergelijke bepa-

1 Zaak C-250/92, Deense coöperatie, Jur. 1994, p. I-5641, r.o. 31-34. Litigieuze regels opgenomen in de statuten
van de coöperatie: →



ling bij aan de onderliggende nationale rivaliteitsgedachte en de slagkracht van het
verband maar is tevens noodzakelijk om de goede werking van het sportsamen-
werkingsverband te verzekeren zolang dit samenwerkingsverband is geënt op het
onderscheid naar nationaliteit, en kan aan de mededingingsbepalingen ontkomen.2

Met andere woorden: zo lang de nationale bonden partij zijn in het wedstrijdspel
is de erkenning van één nationale bond per land een efficiënte manier om de sport
te organiseren en eenduidig een nationale winnaar aan te wijzen. Zo kan uiteinde-
lijk op internationaal niveau een land (nationale bond) worden aangewezen als
winnaar. Terwijl de Verenigde Staten als de Verenigde Staten deelnemen, gaat het
in Europa om de afzonderlijke deelnemende nationale bonden, normaal gesproken
per Lidstaat. 

Voor B- en D-leden wordt het lidmaatschap van of enige andere vorm van deelneming in verenigingen, ven-
nootschappen of andere georganiseerde samenwerkingsverbanden, die op het gebied van de groothandel in
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen met DLG concurreren, met ingang van 1 januari 1989 geacht
onverenigbaar te zijn met het lidmaatschap van DLG. Voor de B- en D-leden die zulks wensen, zal DLG optre-
den als tussenpersoon voor de inkoop van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Leden die op het tijdstip van de vaststelling van deze nieuwe bepaling in strijd met lid 1 aangesloten zijn bij
dan wel deelnemen in concurrerende verenigingen, e.d., moeten uiterlijk op 31 december 1988 hetzij die lid-
maatschappen of samenwerkingsverbanden opzeggen, hetzij uittreden als lid van DLG. Ingeval voor de laatste
oplossing wordt gekozen en DLG hiervan uiterlijk op 15 december 1988 in kennis wordt gesteld, heeft het uit-
tredende lid overeenkomstig de regels voor wettige afmelding (...) recht op uitbetaling, over een periode van
tien jaar, van het door hem ingebrachte kapitaal evenals van het tegoed op zijn lopende rekening. 
Indien na de inwerkingtreding van deze bepaling, op 1 januari 1989, een overtreding van lid 1 wordt geconsta-
teerd, wordt het betrokken lid (...) van DLG uitgesloten, ongeacht of het verboden lidmaatschap of samenwer-
kingsverband van voor of na 1 januari 1989 dateert. In geval van een dergelijke uitsluiting krijgt het uittreden-
de lid in het gunstigste geval, namelijk voor zover er niet (...) tot gehele of gedeeltelijke confiscatie wordt over-
gegaan, over een periode van tien jaar het door hem ingebrachte kapitaal evenals het tegoed op zijn lopende
rekening uitbetaald, waarbij de eerste termijn wordt uitbetaald vóór de afsluiting van het eerste op de afsluiting
volgende boekjaar.
Bovenstaande, verscherpte regels voor B- en D-leden traden, zoals aangeduid, op 1 januari 1989 in werking.
Op deze datum gaat ook de volgende periode voor het lidmaatschap van B- en D-leden in (...) De nieuwe bepa-
lingen staan er niet aan in de weg, dat B- en D-leden in het groot landbouwbasisproducten inkopen via andere
leveranciers (agenten, makelaars of producenten van dergelijke producten in binnen- en buitenland) dan DLG,
zolang dergelijke inkopen maar niet ° in strijd met lid 1 ° plaatsvinden in het kader van een georganiseerd lid-
maatschap van of enige andere vorm van deelneming in verenigingen, e.d.’
Tegelijkertijd werden de regels inzake uittreding en uitsluiting gewijzigd in die zin, dat het lidmaatschap van
de DLG van dan af nog slechts voor vijf in plaats van voor tien jaar gold.
Vervolgens werd besloten dat, zo het nodig was B-leden uit te sluiten, deze leden als op wettige wijze afge-
melde leden zouden worden beschouwd. Dat betekende, dat hun over een periode van tien jaar hun geregis-
treerd kapitaal werd terugbetaald, zijnde het door hen in voorkomend geval ingebrachte kapitaal evenals het
niet onder de leden verdeelde, later verworven overschot, doch niet een aandeel in het ongedeelde vermogen,
dat wil zeggen een percentage van het eigen kapitaal van de DLG, verminderd met het ingebrachte kapitaal.’

2 Zie ook de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, Het Europees economisch en
sociaal Comité en het Comitë van de Regio’s, ‘Over de bevordering van coöperatieve vennootschappen’,
Brussel 23/2/2004, Com (2004) 18, p. 15.
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28 Verbod op, of controle over, de organisatie
van en deelname aan competities 

‘Nothing flatters me more than to have it assumed that I could write prose – unless

it be to have it assumed that I once pitched a baseball with distinction.’

Poet Robert Frost

28.1 Inleiding 

De deelnemers aan het sportsamenwerkingsverband zijn binnen de gelede sport-
organisatiestructuur gebonden omdat zij weliswaar wel kunnen uitwijken naar een
andere sportorganisatie, maar als lid van de sportbond niet mogen uitwijken naar
een andere niet erkende bond. De sportorganisatie is in die zin zeer verplichtend
en houdt via een sanctiemechanisme de deelnemers aan de organisatie gebonden.
De toepassing van het mededingingsrecht kan een uitweg zijn voor de beknotting
van die vrijheid. Vaak is een regeling opgenomen die een verplichting oplegt aan
de leden om zich te onthouden van iedere activiteit in de sfeer van het deelnemen
aan competities, zonder voorafgaande goedkeuring van de bond, of woorden van
gelijke strekking. De organisatie van een wedstrijd of competitie is in de sportre-
gelgeving veelal afhankelijk gemaakt van goedkeuring door de bond. Dergelijke
regelgeving belemmert de totstandkoming van een nieuwe sportorganisatie op de
markt, ook omdat een concurrerende sportorganisatie niet eenvoudig over deelne-
mers kan beschikken. Bij deze sportregelgeving is sprake van een beperking op de
markt van de organisatie van competities binnen een specifieke regio. Vanwege
het grensoverschrijdend element, zal sprake zijn van een mededingingsbeperking
in de zin van art. 81 EG-Verdrag, of van een uitsluitende gedraging volgens art.
82 EG-Verdrag. 

De zaak FIA1

Op 22 juli 1994 heeft de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) de door
haar vastgestelde regels in een ‘internationale sportcode’ aangemeld bij de
Europese Commissie. In juni 1999 zond de Europese Commissie haar punten van
bezwaar. Volgens de Commissie maakte de FIA al een bepaalde tijd misbruik van
zijn machtspositie krachtens art. 82 EG-Verdrag en waren bepaalde overeenkom-
sten waarschijnlijk strijdig met art. 81 en/of art. 82 EG-Verdrag, omdat FIA onno-
dige beperkingen oplegde aan promotors, eigenaren van circuits, fabrikanten van
auto’s en coureurs. De FIA zou ook in overeenkomsten niet-toegestane beperkin-
gen opleggen bijvoorbeeld in relatie tot uitzendgemachtigden. In deze zaak ston-

1 Zaak IV/F-1/35.266 FIA. 



den zowel de laakbare gedragingen van de bond in relatie tot de controle over de
‘assets’ als over de exploitatie centraal. 

Volgens de Europese Commissie misbruikte de FIA zijn macht onder andere door
series te blokkeren die concurreerden met de evenementen van de FIA. De bond
bepaalde bijvoorbeeld in zijn regelgeving dat internationale competities werden
opgenomen op de internationale sportkalender, die alle internationale wedstrijden
vermeldt. Een licentiehouder was het oorspronkelijk verboden deel te nemen aan
internationale wedstrijden die niet op de kalender voorkwamen. Het stond FIA
destijds geheel vrij om te bepalen welke wedstrijden op de kalender werden opge-
nomen. FIA had daarnaast een volledige controle over de input (zie hierna onder
licenties). Dit was volgens de Europese Commissie extra problematisch nu de FIA
zowel de organisator als de promotor van de evenementen was. 

Na bezwaren van de Europese Commissie diende de bond in april 2001 sterk
gewijzigde voorstellen in. FIA voegde onder meer een artikel in, dat sindsdien uit-
drukkelijk vermeldt dat de code het doel heeft de sport te bevorderen en dat de
code in geen geval zal worden aangewend als middel om een competitie te ver-
hinderen of te belemmeren of om een mededinger te beletten deel te nemen,
behalve wanneer FIA oordeelt dat dit met het oog op een veilige, eerlijke of orde-
lijke beoefening van de sport noodzakelijk is. FIA moest bovendien opnemen dat
indien een wedstrijd in alle opzichten voldoet aan het bepaalde in de code, FIA
deze ook in de kalender opneemt. Na deze en nog andere opgenomen wijzigingen
oordeelde de Europese Commissie dat een eventueel misbruik in de toekomst tot
een minimum is beperkt en dat een grondslag bestaat voor een gezond concur-
rentievermogen. 

De FIA-zaak lijkt een sterk staaltje van machtsvertoon, zowel aan de zijde van de
Europese Commissie (destijds onder leiding van Van Miert), als aan de zijde van
het machtige autorace imperium van Bernie Ecclestone.2

‘Net als in de meeste andere zaken is dit conflict bij te leggen met de nodige dosis goede wil en

gezond verstand. Het hangt ervan af of de heer Mosley (een compaan van Ecclestone) dit uit-

eindelijk inziet en een echte inspanning wil doen om de concurrentieproblemen uit de wereld te

helpen,’

aldus van Miert.3 Zoals het zich laat aanzien hadden partijen zich een hoop ellen-
de kunnen besparen, door zich coöperatief op te stellen waardoor eventuele con-
currentienadelen op de juiste merites beoordeeld hadden kunnen worden. Nu is
vooral strijd gevoerd om de strijd zelf en dit heeft geleid tussen duistere grenzen
tussen sport en het mededingingsrecht. Het wordt totaal niet duidelijk waar en op
welke gronden de grens ligt tussen ‘the orderly conduct of sport’ en het mededin-
gingsrecht. 

2 Karel van Miert, Mijn jaren in Europa, Tielt: Lannoo NV 2000, p. 168-192.
3 Karel van Miert, Mijn jaren in Europa, Tielt: Lannoo NV 2000, p. 192.
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MOTOE4

Door de Griekse wet is aan ELPA (Griekse automobiel- en touringclub) een bij-
zonder recht toegekend om advies te geven over vergunningsaanvragen met het
oog op de organisatie van motorwedstrijden. MOTOE (Griekse motorsportfedera-
tie) is afhankelijk van een dergelijke vergunning voor het organiseren van wed-
strijden. ELPA organiseert echter zelf ook wedstrijden en sluit in dat kader ook
sponsor- reclame en verzekeringsovereenkomsten. Nu ELPA economische activi-
teiten uitoefent bestaat het risico dat de mededinging wordt vervalst, omdat ELPA
mogelijk de wedstrijden die ELPA zelf organiseert of aan de organisatie daarvan
deelneemt, begunstigt. Volgens het Hof van Justitie EG verzet art. 82 EG-Verdrag
zich binnen dit kader tegen een nationale regeling die de rechtspersoon een
bevoegdheid verleent een gunstig advies uit te brengen over vergunningaanvragen
die worden ingediend met het oog op de organisatie van dergelijke wedstrijden,
zonder dat de uitoefening van deze bevoegdheid beperkt, gebonden en aan con-
trole onderhevig is.

Nederlandse zaak: ZLU versus NPO (verbod deelname aan wedvlucht in de dui-
vensport)5

De Zuid Limburgse Unie (ZLU) is een vereniging ter bevordering van de duiven-
sport en heeft een klacht ingediend bij de Nederlandse mededingingsautoriteit
wegens een verbod op deelname aan een in het buitenland georganiseerde wed-
vlucht met postduiven door de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
(NPO). De ZLU is volgens ‘eigen zeggen’ de enige aanbieder van wedvluchten
naast de ‘naar een monopolie strevende’ NPO.6 De NPO heeft een verbod uitge-
vaardigd op wedvluchten vanuit San Sebastian. Het bestuur van NPO acht deze
losplaats niet meer verantwoord gelet op ervaringen uit het verleden. De NPO
beroept zich op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De NMa concludeert
dat het verbod op deelname aan de vlucht vanuit San Sebastian op grond van niet-
economische overwegingen, welke nauw verband houden met de duivensport als
zodanig en waarbij het welzijn van de wedstrijdduiven centraal heeft gestaan, legi-
tiem is, nu niet is gebleken dat de regeling verder gaat dan noodzakelijk is, dan
wel deze maatregel disproportioneel, discriminatoir of partijdig is.7 Het zou de
NPO niet zijn toegestaan als het zou gaan om een verbod op deelname aan alle in
het buitenland georganiseerde wedvluchten.8

4 HvJ EG 1 juli 2008, zaak C/49-07Motoe tegen Elliniko Dimosio, nog te publiceren.
5 ZLU versus NPO, nr. 3611-24. Ongegrondverklaring van het bezwaar ZLU tegen besluit van 21 juli 2003. 
6 ZLU versus NPO, nr. 3611-24. Ongegrondverklaring van het bezwaar ZLU tegen besluit van 21 juli 2003, over-

weging 14.
7 ZLU versus NPO, nr. 3611-24. Ongegrondverklaring van het bezwaar ZLU tegen besluit van 21 juli 2003, over-

weging 27.
8 ZLU versus NPO, nr. 3611-24. Ongegrondverklaring van het bezwaar ZLU tegen besluit van 21 juli 2003, over-

weging 26.
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Bijzonder is de link tussen het argument van algemeen belang, ‘het welzijn van
dieren’,en legitimatie van de uitsluitende gedraging. Het argument van algemeen
belang is vanwege de koppeling aan de sport sportspecifiek gemaakt. 

Toekomstige zaak? UCI versus de drie grote ronden of UCI versus ASO
In het wielrennen startte de overkoepelende internationale wielerbond de UCI in
2005 met de ProTour, waarbij de teams verplicht werden om aan alle wedstrijden
van de ProTour-kalender deel te nemen. De ontwikkeling van de ProTour is ont-
staan uit de wens een reeks van wielerwedstrijden in te stellen die zowel de
wereldbeker als de wereldranglijst moest vervangen. Over 28 wedstrijden wordt
een totaalklassement opgemaakt, waarbij winnaars van de belangrijkste koersen
meer punten krijgen dan winnaars van andere koersen. Aan ProTour-wedstrijden
kunnen uitsluitend ploegen met een ProTour-licentie deelnemen. Dit wil niet zeg-
gen dat het de teams verboden is om aan andere wedstrijden deel te nemen. De
UCI kan niet eisen dat teams verplicht deelnemen aan de ProTour. De bond mag
wel eisen stellen aan de deelnemende teams. De UCI mag bijvoorbeeld wel eisen
dat als een team deelneemt het team ook moet deelnemen aan een bepaald aantal
wedstrijden. De bond heeft het recht om de organisatie van wedstrijden aan crite-
ria te binden. Er moet vanwege de basisbeginselen commitment tussen de deelne-
mers bestaan over het wedstrijd- en tijdschema en de voorwaarden die de clubs of
sporters moeten accepteren om deel te mogen nemen. Deze criteria moeten objec-
tief, transparant en niet-discriminatoir zijn. 

De overkoepelende wielerbond werd na instelling van de ProTour geconfronteerd
met de afsplitsing van de Ronde van Frankrijk (Tour de France), Ronde van
Spanje (Vuelta) en de Ronde van Italië (Giro). Deze drie verzorgen ook andere
koersen zoals Parijs-Nice en Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Deze drie ron-
den hebben inmiddels een eigen competitie opgestart, de Grand Tour Trofee. Bij
gebrek aan constructief overleg heeft de UCI een klacht neergelegd bij de
Europese Commissie.9 Op 9 januari 2007 diende de UCI formeel een klacht in,
omdat volgens de UCI de drie ronden zich hebben gedragen als een kartel om te
pogen een dominante positie te behouden in de wielersport en de door de UCI
ingestelde ProTour te ondermijnen. Welke gedragingen nu precies in deze kartel-
zaak ter discussie staan is echter op het moment van schrijven niet duidelijk. Het
oprichten van een nieuwe competitie is op zichzelf niet mededingingsbeperkend. 

De UCI heeft in februari 2007 de ProTourploegen verboden om deel te nemen aan
Parijs-Nice georganiseerd door ASO (Amaury Sport Organization). Deze organi-
satie organiseert eveneens de Ronde van Frankrijk. Volgens de UCI zou deelname
in strijd zijn met de reglementen van de UCI vanwege het feit dat de UCI deze
wedstrijd niet langer erkent. ASO gaf aan dat teams die gehoor zouden geven aan

9 9 januari 2007: Press Release: Formal Complaint by the UCI to the European Commission against the Grands
Tours, website UCI en bijvoorbeeld NOS.nl bezocht op 9 januari 2007. 
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de oproep van de UCI ook niet mogen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk.
Een aantal van de ProTour wielerteams gaf te kennen dat zij, ondanks het verbod,
toch deel zouden nemen. Tussen de UCI en ASO is daarna een akkoord bereikt.
De UCI heeft, onder meer, de koers Parijs-Nice weer op de internationale wed-
strijdkalender geplaatst, waardoor de wedstrijd wel is erkend en alle ProTour ploe-
gen van start konden gaan. Volgens berichtgevingen in de media gaan vertegen-
woordigers van de UCI, de drie grote ronden, teams, sponsors en renners werken
aan een nieuwe opzet voor de ProTour. Inmiddels is het 2008 en speelt het con-
flict tussen de internationale wielerunie UCI en de Franse organisator (ASO) weer
op. De UCI heeft de ploegen per brief gemeld dat zij de ASO-koers Parijs-Nice
dienen te mijden op straffe van een verbod tot deelname aan bijvoorbeeld het WK,
de Spelen of de Amstel Gold Race. De ASO wil de koers Parijs-Nice op de natio-
nale wedstrijdkalender plaatsen. De ASO kan op deze wijze ontkomen aan de UCI
en kan zelf bepalen welke teams mogen deelnemen. 

VS: Volvo North American Corp. versus Men’s International Professional
Tennis Council (MIPTC)
In de Verenigde Staten, in de zaak Volvo North American Corp. versus Men’s
International Professional Tennis Council (MIPTC)10, werd gesteld dat de MIPTC
collectieve macht aanwendde om de mededingingskansen van derden in te perken.
MIPTC probeerde andere toernooi-eigenaren en producenten van de markt te
weren bijvoorbeeld door professionele tennisspelers te verbieden om deel te
nemen aan door anderen georganiseerde evenementen. Volvo was van mening dat
de kans ontnomen werd om tennisevenementen te organiseren. Het Circuit Court
oordeelde dat de MIPTC een legitiem samenwerkingsverband vormde en dat een
professioneel sportevenement niet kan ontstaan tenzij de producenten van deze
evenementen met elkaar tot op zekere hoogte samenwerken. Ook in relatie tot het
wedstrijd- en tijdschema en de voorwaarden die de sporters moesten accepteren
om deel te mogen nemen werd deze opmerking geplaatst. De rechters gingen er
wel van uit dat in ieder geval dit type regelingen potentieel mededingingsbeper-
kend waren. Uiteindelijk werd de zaak geschikt en ook vergelijkbare zaken wer-
den geschikt nog voor de rechter een uitspraak kon doen. In 1990 splitste de
Association for Tennis professionals (ATP) zich af van de MIPTC en kwam een
door de spelers zelf georganiseerde eigen competitie tot stand. De spelers vonden
dat de MIPTC te lang te weinig voor hun belangen had gedaan. Alle top-tien ten-
nisspelers moeten op zijn minst in elf van de 21 toernooien deelnemen en de ATP
garandeert dat op ieder toernooi in ieder geval zes top-tien spelers zullen ver-
schijnen. Hier geldt wederom de nog niet aan het antitrustrecht getoetste regel dat
geen van de spelers mag deelnemen aan andere toernooien of speciale competitie-
evenementen in concurrentie met de kampioenschappenreeks.11

10 United States Court of appeals, second circuit, 1988, 857 F. 2d 55. 
11 Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook

Series, St Paul: Thomson West, 2004, p. 1025-1026. 
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28.2 Waardering

Het is noodzakelijk voor de sport dat de eenheid van het wedstrijdspel is gewaar-
borgd evenals dat een goed verloop van de wedstrijden plaatsvindt en dat de
onderliggende rivaliteitsgedachte zoals gebaseerd op het onderscheid naar natio-
naliteit gewaarborgd is zolang de sport streeft naar één nationale winnaar en één
internationale winnaar. Wanneer het gaat om de waarborging van deze beginselen
is sprake van het sporteigen karakter van de regeling en zijn de sportregelingen
aan te merken als efficiency.12

Noch uit de FIA zaak noch uit de ZLU-zaak worden de grenzen tussen de
sportregel en de mededingingsregel duidelijk. Waar houdt ‘orderly conduct’ van
sport op en waar begint de werking van het recht en in hoeverre infecteren alge-
meen belang argumenten (ZLU-zaak: het welzijn van dieren) het mededingings-
recht? Deze onzekerheid zal in de toekomst leiden tot veel meer zaken. 

De bond zal ten aanzien van een vriendschappelijke wedstrijd of een kam-
pioenschap voor een goed doel, normaal gesproken zijn goedkeuring voor de
organisatie en deelname verlenen. De bond zal daarentegen geen goedkeuring
kunnen verlenen als de sporters/clubs deelnemen aan een niet-geautoriseerd toer-
nooi dat in concurrentie treedt met bijvoorbeeld een nationaal kampioenschap. Er
kan immers maar één nationale kampioen zijn.13 Vanuit de één-winnaargedachte
is het van belang dat de speler weliswaar mag deelnemen aan andere toernooien
maar dat geen van die toernooien in concurrentie treedt met het nationale kam-
pioenschap. Een nieuw toernooi kan toegevoegd worden aan de lijst van toer-
nooien indien voldaan is aan de objectieve vereisten door de bond. Conflicten,
zoals in de wielersport, ontstaan als de bond te maken krijgt met een ‘sterke’ orga-
nisator. Dit is de organisator van de meest aantrekkelijke wielerwedstrijden. De
bond dreigt als overkoepelende organisatie de regie over zijn regulerende en con-
trolerende taak te verliezen. Een algemeen en absoluut verbod om deel te nemen
aan door anderen georganiseerde evenementen, zoals het geval was in de
Amerikaanse zaak of oorspronkelijk in de Formule 1, is echter in strijd met het
mededingingsrecht omdat het verbod te ver gaat om de basisbeginselen van sport
te waarborgen. Ook de zinsnede in bijvoorbeeld een licentiepas dat ‘de licentie
vervalt bij deelname aan wedstrijden, georganiseerd door een niet aangesloten
vereniging’ gaat te ver. 

12 IP/01/1523, Brussels, 30 October 2001.
13 Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook

Series, St Paul: Thomson West, 2004, p. 1025-1026. 
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29 Verbod om naar de rechter te gaan

‘...It is the custom for athletes, their fathers and their brothers, as well as their trai-

ners, to swear an oath upon slices of boar’s flesh that in nothing will they sin against

the Olympic games. The athletes take this further oath also, that for ten successive

months they have strictly followed the regulations for training. An oath is also taken

by those who examine the boys, or the foals entering for races, that they will decide

fairly and without taking bribes, and that they will keep secret what they learn about

a candidate, whether accepted or not.’

Pausanias

29.1 Inleiding 

Een verbod om naar de rechter te gaan is op zichzelf geen sport-eigen regel en
komt niet uitsluitend voor in de sport. Het opleggen van verplichte arbitrage sluit
bijvoorbeeld ook de gang naar de rechter af. Een verbod om naar de rechter te
gaan betreft een organisatieregel waarbij het samenwerkingsverband duidelijk
maakt aan haar ‘leden’ dat de rechter zich niet moet mengen in geschillen die uit-
sluitend actoren binnen het samenwerkingsverband aangaan. De FIFA kent bij-
voorbeeld Art. 61-2 in het reglement dat bepaalt dat rechtsvoering voor een gewo-
ne rechtbank verboden is, tenzij de FIFA daar anders over beslist. Volgens het
FIFA reglement mogen conflicten slechts worden behandeld door het rechtsorgaan
van de FIFA, dat van de Italiaanse voetbalbond (FIGC), het Italiaans Olympisch
Comité of het Internationaal Sporttribunaal CAS te Lausanne en niet door een
reguliere rechtbank. Ook andere bonden kennen regelgeving die het verbod naar
de gewone rechter in de weg staat. Het gaat dan dus niet om geschillen betreffen-
de bijvoorbeeld de huur van een stadion, maar om geschillen waarvan de sport
meent dat inmenging van de rechter tot ongewenste resultaten leidt voor de sport. 

FIFA
In verband met het corruptieschandaal in het Italiaanse betaald voetbal heeft het
sporttribunaal in Rome de professionele voetbalclub Juventus in hoger beroep ver-
oordeeld tot degradatie naar een lagere competitie (Serie B). Juventus acht deze
straf buitenproportioneel en is daarom voornemens de uitspraak van het sporttri-
bunaal aan te vechten bij de burgerrechtbank. De hiervoor genoemde regelgeving
van de FIFA belemmert de gang naar de rechter. Europarlementariër Toine
Manders vraagt zich in een schriftelijke vraag af of de Europese Commissie van
mening is dat de FIFA hiermee in strijd handelt met Art. 82 van het EG-Verdrag



doordat zij haar monopolie op een ongeoorloofde manier inzet.1 In haar antwoord
van 30 april 2004 van de Europese Commissie op een schriftelijke vraag van Roy
Perry met betrekking tot de toegang tot de gewone rechter geeft de Europese
Commissie aan dat regels die het inschakelen van rechterlijke instanties verbieden
en die verplichte arbitrage opleggen, op het eerste gezicht indruisen tegen het EG-
Verdrag, met inbegrip van art. 81 en 82 EG-Verdrag, voor zover de uitsluiting van
toegang tot de rechter concurrentiebeperkende overeenkomsten of gedragingen in
de hand werkt.2

29.2 Waardering 

De Europese Commissie waakt over het Europese mededingingsrecht. Het gaat
wat mij betreft niet in de eerste plaats om een mededingingsrechtelijk geschil. Een
dergelijk verbod is eerst en vooral in strijd met fundamentele rechten voor de
mens, zoals opgenomen in art. 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens en is in Nederland een schending van een grondrecht op basis van art. 17
van de Grondwet. De bevoegdheid om de gang naar de rechter te beperken ligt niet
in de macht van een willekeurig privaatrechtelijk samenwerkingsverband. De
bevoegdheid van de rechter kan dus niet door sportregelgeving worden beperkt.
Dit kan wel door een wettelijke bepaling. Zo kent het Nederlandse recht de moge-
lijkheid tot arbitrage. In de sport wordt wel gebruik gemaakt van arbitrage, waar-
bij partijen overeenkomen om bijvoorbeeld sponsoring- of arbeidsrechtelijke
geschillen in eerste instantie over te laten aan deskundigen. Een beroep op de
rechter is dan nog wel mogelijk, maar de arbitrageuitspraak is in beginsel bindend
en de rechter gaat niet in op de inhoud van het geschil maar toetst slechts margi-
naal. 

1 Schriftelijke vraag van Toine Manders aan de Europese Commissie over mogelijk misbruik van de FIFA, 2006-
10-11. 

2 P-1123/04.
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30 Licentiesysteem/erkenningsregeling

‘If winning isn’t everything, why do they keep score?’

Vince Lombardi1

30.1 Inleiding

De sportorganisatie mag net als elke andere organisatie in haar reglementen kwa-
lificatie-, vaardigheids-, opleidingsvoorwaarden en gedragsregels stellen ten aan-
zien van haar leden of bijvoorbeeld scheidsrechters, juryleden, spelersmakelaars,
e.d. Dergelijke regels kunnen noodzakelijk zijn voor de handhaving van fatsoen-
snormen, professionele waardigheid en de kwalificaties of kwaliteiten die nood-
zakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening, oftewel eisen omtrent de deon-
tologie. Indien de regels hierop betrekking hebben en op objectieve, transparante
en niet-discriminerende wijze worden toegepast, vallen zij niet onder het kartel-
verbod. Regels waarvan de bepalingen beperkingen opleggen aan het handelen
van ondernemingen vallen in het algemeen wel onder het kartelverbod.2

Voornoemde regels kunnen niet door de clubs of personen afzonderlijk worden
opgesteld en gesanctioneerd, maar uitsluitend door een onafhankelijke derde. Dit
is meestal de bond. 

Veel van de eisen die de sportorganisatie stelt vormen een onderdeel van een
licentie- of erkenningssysteem. Net als in beroepsorganisaties kent de sportorga-
nisatie tal van licenties. In de sport gaat het om licenties voor deelname aan wed-
strijden voor sporters, clubs, en verder bestaan licenties voor bijvoorbeeld
scheidsrechters, juryleden, spelersmakelaars, eigenaren van sportfaciliteiten, etc.
Selectiecriteria die rusten op sportieve gronden worden ook vaak opgenomen in
een licentie- of erkenningsregeling, maar ontsnappen via de eigenheid van de
sport aan de werkingssfeer van de mededingingsbepalingen. Zie hoofdstuk 12
onder C. Niet alleen aan het materiaal stelt de sportregelgeving bepaalde eisen of
aan leden van de sportorganisatie, maar zelfs aan bepaalde personen of entiteiten

1 American Football coach.
2 Beschikking van de Europese Commissie van 7 april 1999, EPI-gedragscode, Pb. 1999, L 106, p. 14, ov. 38 en

Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 2001, EPI t. Commissie, T-144/99,
Jur. 2001, II-1087, r.o. 64 - 65. Zie tevens Rechtbank Rotterdam, 16 mei 2001, KNMvD, MEDED 99/2584-
SIMO; zaak 502/Stichting Reclame Code, besluit van de d-g NMa van 12 juli 2001, nrs. 36-46; zaak 2902/Van
Broekhuijze, besluit op bezwaar van de d-g NMa van 19 mei 2004, nrs. 13 en 23; Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen van 19 februari 2002, Wouters e.a. t. NOvA, C-309/99, Jur. 2002, I-1577, r.o. 97
alsmede GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Europese Commissie, Jur. 2005 p. 11-
00209. 



buiten de sportorganisatie. Volgens reglementen en/of statuten van de sportorga-
nisatie moeten bepaalde personen of entiteiten in het bezit zijn van een door de
bond afgegeven licentie of moeten personen of entiteiten erkend zijn door de
bond. Hierin verschilt de sportorganisatie niet van bijvoorbeeld de professionele
dienstverlening. Vaak wordt de ‘toegangsbeperking’ aangevuld met een exclusief
recht om de bepaalde dienst te verrichten. Ter rechtvaardiging wordt meestal aan-
gevoerd dat deze combinatie een belangrijke impuls levert aan de kwaliteit van de
dienstverlening. 

30.2 Erkenning of bezit van een licentie

Erkenning of bezit van een licentie is een belangrijke voorwaarde om te concur-
reren op de markt. Het kan gebeuren dat aan de erkenningsregeling of licentie te
veel eisen worden gesteld, waardoor het aantal potentiële dienstverrichters ver-
mindert, wat ten nadele zal zijn van de consument. De sportorganisatie mag bij-
voorbeeld niet eisen dat de opleiding of cursus bij een door de organisatie aange-
wezen instituut moet worden gevolgd als ergens anders een vergelijkbare cursus
of opleiding wordt aangeboden. Het gaat om mededingingsbeperkende regelingen
indien bepaalde personen of entiteiten, wel over de noodzakelijke kwaliteiten en
voldoende kwalificaties beschikken, maar de toegang tot de markt toch worden
ontzegd. Een licentiesysteem vormt dan een belemmering voor de toegang tot de
uitoefening van een dienst en staat daarmee op gespannen voet met het vrije dien-
stenverkeer en het mededingingsrecht.3 Door een licentiesysteem ontvangt de ver-
krijger een voordeel ten opzichte van andere mogelijke concurrenten, die even-
eens een dergelijke licentie dienen te verkrijgen om toegang te krijgen tot de
markt. Om aan het mededingingsrecht te ontkomen moet het gaan om een objec-
tief gerechtvaardigde doelstelling van algemeen belang en de criteria mogen geen
discriminerende werking hebben en niet verder gaan dan noodzakelijk om dit
belang te waarborgen en het nagestreefde doel mag niet door minder beperkende
maatregelen kunnen worden bereikt. 

30.3 Licentiesysteem in het voetbal

In Nederland kan een voetbalclub, wanneer deze voldoet aan onder meer de tech-
nische, organisatorische, veiligheids- en financiële eisen middels een licentiesys-
teem van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), toetreden tot de
betaald voetbal competitie. De clubs ontvangen een licentie voor onbepaalde tijd
maar dienen wel tussentijds te rapporteren. Er bestaat een sanctiesysteem indien
de club zich niet houdt aan de gehanteerde normen. In het uiterste geval kan de

3 Zie ook de Richtlijn van het Europese Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt SEC
(2004) 21.
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betreffende club geconfronteerd worden met intrekking van de licentie en is daar-
mee uitgesloten van deelname aan de competitie.4 Tegen dit besluit is beroep
mogelijk bij de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB.5

De KNVB kende al een licentiesysteem vóór de invoering van een Europees
licentiesysteem. Inmiddels is ook op Europees niveau een licentiesysteem inge-
voerd en sluit het hierboven beschreven licentiesysteem van de KNVB aan op dit
Europese systeem. Vanuit een economische optiek worden via het licentiesysteem
basisregels geïncorporeerd die ervoor moeten zorgen dat de clubs rekenschap
geven van de economische activiteiten, via een financiële verslaglegging. De
UEFA incorporeert als het ware verplichtingen uit het jaarrekeningenrecht in de
regelgeving van de bond.6 Er ontstaat door het systeem een zekere mate van har-
monisering met betrekking tot de financiële verslaglegging van sportclubs in
Europa. 

Het argument voor de invoering van een Europees licentiesysteem in het voet-
bal is met name ingegeven door de financiële problemen van grote voetbalclubs
in Italië en Spanje. Een ongekende schuldenlast zou, zo wordt betoogd, het eerlij-
ke krachtsevenwicht binnen de Europese competitie schaden. Een club in Italië
kan meer geld lenen dan een club in Nederland en kan daarom betere spelers aan-
trekken, waardoor het verschil in krachtmeting tussen clubs uit grote landen en
clubs uit kleine landen (nog) groter wordt. De Europese Commissie sluit hier op
aan in een antwoord op een schriftelijke vraag en stelt dat: 

‘Differences in financial management rules between football clubs in the various Member States

may create de facto inequalities between these clubs.’

Vervolgens geeft de Europese Commissie aan dat zij alle initiatieven van de
UEFA, of van nationale bonden, met het oogpunt de verschillen op te heffen, zal
verwelkomen.7 De relatieve ongelijkheid van de verschillende Europese teams ligt
echter ook of vooral in het verschil in grootte van de afzetmarkt. Al is ook een
grote afzetmarkt lang niet altijd een garantie voor een goed spelresultaat. Indien
inderdaad een verband bestaat tussen geldmiddelen en sportprestaties dan is aan-
nemelijk dat een uniforme begrotingspolitiek een positieve bijdrage kan leveren
aan de gelijkheid van kansen.8 In de praktijk blijkt echter dat het Europese licen-
tiesysteem nauwelijks heeft bijgedragen aan het verschil tussen rijke en arme
clubs. 

4 Zie voor een uitleg van het Nederlandse licentiesysteem in het voetbal de website van de KNVB onder licen-
ties

5 Par. 1 van de Financiële par. licentiesysteem betaald voetbal (onderdeel van het Licentiereglement) bepaalt dat
‘de belangrijkste doelstelling van het licentiesysteem is om met de in het reglement gegeven middelen de con-
tinuïteit van het betaald voetbal in Nederland te waarborgen’.

6 Sport en Recht, Een Europees licentiesysteem? Onderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit, Amsterdam,
onder begeleiding van H.T. van Staveren 1994, p. 5.

7 Schriftelijke vraag van 6-2001; Publicatieblad C 160 E, 4-7-2002, p. 104.
8 Anders, Sport en Recht, Een Europees licentiesysteem? Onderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit,

Amsterdam, onder begeleiding van H.T. van Staveren 1994, p. 6.
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Nederland: Betalen van entreegeld voorwaarde voor licentie betaald voetbal:
AGOVV versus KNVB
De Nederlandse voetbalvereniging AGOVV heeft tegen de Nederlandse voetbal-
bond een klacht ingediend bij de Nederlandse mededingingsautoriteit, wegens
overtreding van het kartelverbod van art. 6 en art. 24 misbruik economische
machtspositie van de Mededingingswet. AGOVV klaagt over de criteria die de
KNVB hanteert bij het verkrijgen van een licentie voor het spelen van betaald
voetbal. Het gaat in dit verband dan met name om het entreegeld. Van de toela-
tingsregeling kan een uitsluitingseffect uitgaan omdat in Nederland voetbalclubs
over een licentie dienen te beschikken om deel te nemen aan de betaald voetbal
competitie. Voorts is van belang of de toelatingsregeling op een onafhankelijke
wijze geschiedt en op basis van een procedure die vooraf duidelijk en transparant,
open en niet discriminerend is. Onafhankelijkheid lijkt voldoende te zijn gegaran-
deerd omdat de KNVB een licentiecommissie in het leven heeft geroepen. Beroep
is mogelijk bij de beroepscommissie licentiezaken. De KNVB vereist een betaling
van entreegeld. Een betaling van entreegeld is toegestaan, omdat een nieuwe club
zich inkoopt in het vermogen van de KNVB waarvan alle andere betaald voetbal
ondernemingen reeds deeleigenaar zijn. Verder is het entreegeld deels gebaseerd
op toekomstige winstuitkeringen. Deze vergoeding is na bevindingen van de NMa
naar beneden bijgesteld en sluit thans aan bij de daadwerkelijk in het verleden uit-
gekeerde winstuitkeringen. Het entreegeld voldoet volgens de NMa aan de eisen
die het mededingingsrecht stelt aan een dergelijke toelatingseis.9 Er is geen spra-
ke van misbruik van een economische machtspositie omdat de toegangsweigering
niet ertoe leidt dat elke mededinging op de afgeleide markt is uitgesloten. Immers,
AGOVV is geen licentie geweigerd en speelt thans in het betaalde voetbal en (zie
hierboven) volgens de NMa gaat het om een vooraf duidelijke, open, niet discri-
minerende en objectieve regeling bij de procedure van vaststelling. 

Waardering licentiesysteem in het voetbal 
Het argument van de ‘eerlijke’ krachtmeting bij een strikte financiële controle is
verbonden met het argument van de waarborging van de continuïteit van het
samenwerkingsverband. Het is niet wenselijk dat clubs vroegtijdig de competitie
verlaten wegens een gebrek aan financiële middelen. Terwijl dus de ontwikkeling
van de sport neigt naar een zo open mogelijke structuur is het bovendien vanuit de
basisbeginselen van sport wenselijk dat de deelnemende clubs het speelseizoen
voltooien, om de rechtmatige winnaar van het krachtenveld aan te kunnen wijzen.
Dit argument is dusdanig verweven met de sport dat regelingen in de sport die de
continuïteit van de competitie waarborgen als efficiënt voor de toepassing van het
mededingingsrecht moeten worden beschouwd. Het is alleen niet eenvoudig na te
gaan of dit bij de betrokken regel het geval is. 

Omdat het vaak in geval van een licentiesysteem gaat om een complex aan
regelingen waarvan niet eenvoudig is na te gaan of al dan niet sprake is van een
ongeoorloofde mededingingsbeperking verdienen de specifieke regelingen in de

9 Besluit NMa 31 januari 2006, zaak 3941.
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licentieovereenkomst onderzoek onder art. 81 EG-Verdrag. Bovendien zal vanwe-
ge de machtspositie van de nationale en internationale bonden monitoring van de
regelingen nodig zijn om te voorkomen dat de bonden via dit systeem onbillijke
voorwaarden instellen. Het gaat in bovengenoemde licentieovereenkomst onder
andere om begrotingscontrole. Een begrotingscontrole kan in aanmerking komen
voor een ontheffing, volgens art. 81 lid 3 EG-Verdrag. In het kader van deze afwe-
ging moeten de positieve voordelen van het licentiesysteem afgewogen worden
tegenover de negatieve beperkingen. Indien de gevraagde waarborgen van de clubs
niet onevenredig zwaar zijn ten aanzien van de risico’s, waaronder vooral het risi-
co van verlies van continuïteit van de competitie zoals verbonden met de sportei-
genheid, en indien verder geen onevenredige verplichtingen worden opgelegd aan
de clubs, de criteria non-discriminatoir, objectief en transparant zijn en de duur
van de licentieovereenkomst niet ongeoorloofd is, lijkt het systeem de mededin-
ging niet ernstig te bedreigen.

30.4 Veiligheidseisen in licentiesysteem

Naast begrotingscontrole legt de bond ook vaak veiligheidscriteria op, bijvoor-
beeld ten aanzien van de sportfaciliteiten. Zo dient een Nederlandse voetbalclub
binnen de betaald voetbalcompetitie te beschikken over een voor toeschouwers
veilige accommodatie. Veiligheid is een objectief gerechtvaardigde doelstelling
van gemeenschappelijk algemeen belang. Een licentiesysteem waarin veiligheids-
criteria zijn opgenomen valt buiten de werkingssfeer van het mededingingsrecht
indien de criteria geen discriminerende werking hebben, de criteria niet verder
gaan dan noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en het nagestreefde doel
niet door minder beperkende maatregelen kan worden bereikt.

FIA
Iedereen die deel wilde nemen aan een internationaal evenement moest in het
bezit zijn van een licentie van de FIA. Het ging dan niet alleen om de racers, maar
ook om de eigenaren van circuits, fabrikanten van auto’s en organisatoren, e.d. De
FIA hield alles wat nodig is om een concurrerend kampioenschap te organiseren
in handen. De contracten met promotors maakten het bijvoorbeeld gedurende tien
jaar onmogelijk dat circuits die voor formule 1 werden gebruikt tevens zouden
worden gebruikt voor races die met formule 1 zouden concurreren. Verder sloot
de FIA langdurige exclusieve contracten met de teams. Niemand mocht deelne-
men die niet over een licentie beschikte. De licentie werd ingetrokken zodra
iemand niet aan de regelgeving van FIA voldeed. Het verlies van de licentie bete-
kende dat de deelnemer niet kon deelnemen aan internationale evenementen bin-
nen Europa.

Na aanpassing van de regelgeving mag de FIA nog steeds een licentiesysteem
hanteren maar mag alleen een licentie weigeren indien dit voor een veilige, eerlij-
ke of ordelijke beoefening van de sport noodzakelijk is.10 De weigering of intrek-

10 Zaak IV/F-1/35.266 FIA.
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king van een licentie en de weigering van deelneming, moeten sindsdien ook met
redenen worden omkleed.

30.5 Licentie derden

Een licentiesysteem ten aanzien van derden moet verzekeren dat deze derden bij-
voorbeeld voldoende gekwalificeerd zijn voor hun taak en in overeenstemming
handelen met een gedragscode. Het doel van het licentiesysteem ligt niet in de
eigenheid van de sport en de sportorganisatie zelf maar in criteria van algemeen
belang.

EU: Piau, licentiesysteem voor spelersmakelaars: kwaliteitswaarborgen
In de zaak Piau ging het om een klacht van de spelersmakelaar Piau.11 Piau is van
mening dat het reglement van de FIFA betreffende de activiteit van spelersmake-
laar in strijd is met het mededingingsrecht.12 Bij de Europese Commissie rees twij-
fel over de verenigbaarheid van een aantal bepalingen in de licentieovereenkomst
voor spelersmakelaars met het Gemeenschapsrecht. Het ging dan met name om
het verbod van de speler en clubs om gebruik te maken van de diensten van een
spelersmakelaar die niet in het bezit is van een licentie. 

Volgens de Europese Commissie heeft een reeks incidenten, waaronder valse pas-
poorten en onregelmatigheden in de transfers van te jonge spelers, waarbij spe-
lersmakelaars als tussenpersoon fungeerden, bevestigd dat het licentiesysteem een
legitiem doel nastreeft.13 Wel diende het licentiesysteem volgens de Europese
Commissie te worden aangepast. Het nieuwe reglement van de FIFA handhaaft de
verplichting om een door een bevoegde nationale vereniging afgegeven licentie
van onbepaalde duur te bezitten.14 Licenties worden nog steeds afgegeven aan

11 GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Europese Commissie, Jur. 2005 p. II-00209
12 GvEA 16 januari 2005, zaak T-193/02, Laurent Piau tegen Europese Commissie, Jur. 2005 p. II-00209, over-

weging 7. In het oorspronkelijke reglement; 
– Was de uitoefening van het beroep van spelersmakelaar afhankelijk van het bezit van een door de bevoegde
nationale vereniging afgegeven licentie, en 
– Was de betrokken activiteit voorbehouden aan natuurlijke personen, en 
– Gold het vereiste van twee jaar verblijf voor onderdanen van de Europese Unie, en 
– Omvatte de procedure voor het verkrijgen van een licentie mede een onderhoud om de kennis, in het bijzon-
der op juridisch en sportief gebied, van de aanvrager te testen. Deze moest eveneens voldoen aan een aantal cri-
teria inzake onverenigbaarheid en voorwaarden inzake moraliteit, waaronder een blanco strafblad. Voorts moest
hij een bankwaarborg van 200 000 Zwitserse frank (CHF) storten. 
– Moesten de betrekkingen tussen de makelaar en de speler verplicht worden geregeld in een overeenkomst met
een maximumlooptijd van twee jaar, die verlengbaar was.
Kon overtreding van het reglement worden bestraft. De makelaars konden worden gestraft met een berisping,
een blaam of een waarschuwing, een niet nader gespecificeerde boete of de intrekking van hun licentie (arti-
kel 14). De spelers en de clubs konden boeten tot respectievelijk 50 000 en 100 000 CHF oplopen. Spelers
konden ook een disciplinaire schorsing opgelegd krijgen (ten hoogste twaalf maanden). Ook de clubs konden
schorsingsmaatregelen of een transferverbod opgelegd krijgen. 

13 Vraag van 19 september 2001; Pb C 93 E, 18 april 2002, p. 148.
14 Wijzigingen nieuw reglement: 

– De aanvrager, die een „onbesproken reputatie’ moet bezitten, moet een schriftelijk examen afleggen. 
– Het vereiste van twee jaar verblijf voor onderdanen van de Europese Unie is opgeheven.
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natuurlijk personen. Clubs, spelers en makelaars zijn nog steeds onderworpen aan
een sanctiestelsel. Volgens de Europese Commissie komt het nieuwe systeem in
aanmerking voor een ontheffing krachtens art. 81 lid 3 EG-Verdrag. Zo is de
gevraagde waarborg volgens de Europese Commissie niet onevenredig ten aan-
zien van de risico’s; is de deontologische code die in het bijzonder melding maakt
van regels betreffende nauwgezetheid, eerlijkheid, loyaliteit, objectiviteit, transpa-
rantie, openheid, rechtvaardigheid en billijkheid, geen onevenredige verplichting
voor de spelersmakelaar; is de beloning voor de makelaar een objectief en trans-
parant beginsel en slechts een subsidiair mechanisme voor de beslechting van
geschillen, e.d. Het Gerecht van eerste aanleg kan zich in deze argumentatie vin-
den en wijst er op dat de verplichting voor de spelersmakelaars om de FIFA-regle-
mentering betreffende met name de transfers van spelers na te leven, op zich niet
in strijd met de mededingingsregels is. De beperking van de looptijd van de over-
eenkomsten tot twee jaar is een geoorloofde gelimiteerde inperking van de con-
tractuele betrekkingen en lijkt volgens het Gerecht van eerste aanleg bevorderlijk
voor de veiligheid van de financiële en juridische betrekkingen tussen partijen,
zonder dat de mededinging daardoor wordt bedreigd. Het sanctiestelsel, voorzo-
ver het de mededingingsregels kan beïnvloeden, roept volgens het Gerecht van
eerste aanleg geen bezwaren op. Bovendien wordt het licentiesysteem niet op dis-
criminerende toegepast en kunnen betrokkenen zich altijd tot de nationale rechter
wenden.

Erkenningsregeling golfprofessional 
De door A en B genoten opleiding bij de European Golf Teachers Federation
(EGTF) wordt door de Nederlandse Golffederatie (NGF) noch door de
Professional Golfers’ Association of Europe (PGAE) en evenmin door de
Professional Golfers Associatie Holland (PGAH) erkend. Daardoor kunnen zij
golfspelers niet aanmelden voor het Golfvaardigheidsbewijs (GVB-examen) bij
de NGF, wat hen onrechtmatig beperkt in hun mogelijkheden hun beroep als golf-
professional uit te oefenen. A heeft wel het belang van de (NGF) erkend om vrij-
willigers die het GVB-examen afnemen te beschermen tegen prematuur aange-
vraagde examens. Hij is echter van mening dat de in het Reglement gestelde eis
verder gaat dan noodzakelijk voor het te bereiken doel omdat ook zonder buiten-
sluiting van professionals van andere instellingen dan de PGAH dezelfde doelen
van de regeling kunnen worden bereikt. A is van mening dat de regeling dus de
mededinging beperkt en heeft een klacht ingediend bij de Nederlandse mededin-

– Het vereiste van „onbesproken reputatie’ om een licentie te kunnen verkrijgen, moet overeenkomstig de natio-
nale wetgeving worden uitgelegd. In Frankrijk, waar Piau woont, wordt onder dit vereiste begrepen, het ont-
breken van strafrechtelijke veroordelingen. 
– Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in de plaats is gekomen van het vereiste van de bankwaarborg
en dat deze verzekering in alle landen van de Unie bij verschillende verzekeringsmaatschappijen kan worden
afgesloten. Of de makelaar moet een bankgarantie van 100 000 CHF storten.
– De overeenkomst moet melding maken van de beloning van de makelaar, die op basis van het brutobasissa-
laris van de speler wordt berekend en bij gebreke van overeenstemming tussen partijen op 5 % van dat salaris
wordt vastgesteld.
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gingsautoriteit (NMa). De NMa heeft de klacht afgewezen. In de beslissing op
bezwaar heeft de NMa betoogd dat het Reglement in beginsel binnen de bevoegd-
heid van de NGF tot zelfregulering valt. De NMa gaf aan dat de sportieve doel-
einden worden meegewogen bij de beslissing of de regeling proportioneel is om
de sportieve belangen te bereiken. Het is echter niet aan de NMa om het door NGF
verlangde kwaliteitsniveau in twijfel te trekken.15 A is het niet eens met de NMa
en procedeert verder. 

De rechtbank acht het beroep ongegrond en voorts gaat A in hoger beroep bij
het College van beroep voor het bedrijfsleven.16 Met de regeling wordt volgens dit
College beoogd a) een bepaald spelersniveau op de baan en kwaliteit van de oplei-
ding van beginnende golfers te waarborgen alsmede b) te voorkomen dat de vrij-
willigers die het GVB-examen afnemen worden overbelast. Deze doelen zijn op
zich niet onverenigbaar met art. 6 Mw. De regeling stelt echter geen eisen aan de
opleiding inhoudelijk noch wat betreft de omvang, en evenmin aan het niveau dat
spelers moeten hebben bereikt alvorens zij voor het GVB-examen worden aange-
meld. Zonder nadere argumentatie is volgens het College evenmin duidelijk waar-
om dit oogmerk niet reeds wordt verzekerd door het verwerven van het GVB. Uit
het behalen van het GVB blijkt dat de basisprincipes van golf worden beheerst.
Het examen voor kandidaten die geen lid zijn van een club omvat een theorie-exa-
men en een proeve van bekwaamheid. Volgens het College is niet gebleken dat de
bepaling in het reglement noodzakelijk is met het oog op de eerstgenoemde doel-
stelling. 

Met betrekking tot het als tweede genoemde oogmerk is naar het oordeel van het
College evenmin voldoende gemotiveerd waarom het noodzakelijk is dat degene
die zich aanmeldt voor het examen een door PGAH erkende golfprofessional is.
Hierbij is met name van belang dat enerzijds het Reglement geen eisen bevat
waaraan de kandidaat moet voldoen alvorens hij in aanmerking kan komen voor
het afleggen van het examen en anderzijds dat de PGA professional een zeer uit-
gebreide opleiding met succes moet voltooien, waarvan op voorhand evenwel niet
duidelijk is dat alle onderdelen daadwerkelijk relevant zijn voor de beoordeling
die de PGA professional kennelijk wordt geacht te verrichten alvorens hij een kan-
didaat voor het GVB-examen aanmeldt. Het College acht het voorts van belang
dat het GVB examen enkel de basisprincipes van golf betreft waarvoor slechts ele-
mentaire eisen worden gesteld. Niet op voorhand kan worden aangenomen dat de
gestelde eis dat aanmelding van kandidaten die geen lid zijn van een club voor het
GVB examen slechts kan geschieden door een golfprofessional in het bezit van
een door de PGA erkend diploma noodzakelijk is om te voorkomen dat de vrij-
willigers van de NGF GVB commissie te zwaar zouden worden belast en dat niet
zou kunnen worden volstaan met het stellen van een voorwaarde die minder beper-
kend is.

15 A heeft bij de NMa op 12 april 2002 een klacht ingediend. De beslissing op bezwaar is van 20 december 2002.
16 LJN AS9177, Rb. Rotterdam, 30 december 2004 en LJN AX 0125, College van beroep voor het bedrijfsleven,

2 mei 2006.
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Het College concludeert dat de NMa onvoldoende heeft onderzocht of de regeling
proportioneel is met het nagestreefde doel waarbij, als dat het geval zou zijn, golf-
professionals die niet aan de eisen voldoen, ten onrechte worden buitengesloten
van het kunnen aanmelden voor het examen. Het hoger beroep is gegrond en de
aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. 

30.6 Waardering

In een licentiesysteem kunnen eisen worden gesteld die de kwaliteit van de
‘dienstverlening’ doen toenemen en daarom volstrekt efficiënt zijn. Verder gaat
het om regelingen die gelieerd zijn aan het waarborgen van een algemeen belang
zoals de veiligheid. Het moet gaan om doelen die verenigbaar zijn met het mede-
dingingsrecht. In die gevallen dient een geschiktheidstoets plaats te vinden. De
criteria dienen in ieder geval altijd non-discriminatoir, objectief en transparant
zijn. Dit laatste geldt voor alle hiervoor behandelde criteria in licentiesystemen. Er
kunnen voorts eisen worden gesteld die in ieder geval indirect verwijzen naar het
sporteigen karakter. Het komt de waarde van het product (de competitie) niet ten
goede als een club vroegtijdig het speelseizoen moet verlaten door een gebrek aan
financiële middelen. Dit frustreert immers het goede verloop van de competitie en
maakt het minder eenvoudig de uiteindelijke winnaar aan te wijzen. Begrotings-
controle is daartoe een goed middel. Omdat het hier meestal gaat om een complex
aan regelingen moeten voor iedere bepaling de voor- en nadelige mededingings-
effecten worden bekeken. Bovendien mag de duur van de licentieovereenkomst
niet ongeoorloofd lang zijn. 
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31 Regelingen in de sport die het wangedrag
van deelnemers aan het samenwerkings-
verband bedwingen

‘Major League Baseball has always recognized the influence that our stars can have

on the youth of America. As such, we are concerned that recent revelations and alle-

gations of steroid use have been sending a terrible message to young people.’

Bud Selig, Commissioner Major League baseball

31.1 Inleiding

Tuchtrecht is niet voorbehouden aan de sport en in die zin niet sportspecifiek.
Tuchtrecht in de sport betreft verenigingsrecht.1 De tuchtrechtelijke bevoegdheid
ligt meestal bij de bond die de competitie organiseert, dus bij internationale wed-
strijden de internationale bonden en bij nationale wedstrijden de nationale bond.
Het tuchtrecht beoogt, net als ten aanzien van andere beroepsgroepen, excessief
ongewenst gedrag achteraf en per incident te corrigeren. Het aantal tucht-
rechtelijke beslissingen in de sport is aanzienlijk. Slechts een aantal van deze
zaken komt in de publiciteit. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bekende sporter
flink over de schreef gaat en een tegenspeler voor het oog van de camera aanvliegt.
De scheidsrechter zal de speler van het veld sturen. De bond zal daar bovenop de
sporter voor dit wangedrag straffen, bijvoorbeeld door de sporter enige tijd te
schorsen. Vaak gaat het ook om andere publiciteitsgevoelige zaken zoals do-
pingzaken. In dat geval gaat het om een overtreding van een door de bond
opgestelde regel. Tourwinnaar Landis was verwikkeld in een dopingprocedure en
werd bovendien door zijn team Phonak ontslagen nadat hij bij controle positief op
doping was getest. Anti-dopingregels en andere integriteitsregels, richten zich op
de bestrijding van het ‘wangedrag’ van de sporter. In de Verenigde Staten hebben
bijvoorbeeld de NFL en MLB regels opgesteld waarin het spelers wordt verboden
om zich in te laten met gokkantoren en gokkers om te voorkomen dat de bond in
diskrediet wordt gebracht. Juridisch gezien zijn dopingregelingen, in die zin niet
te onderscheiden van andere regelingen in de sport die eveneens te herleiden zijn
naar gedragsregels in de sport, en de ‘integriteit van het product’ sport moeten
waarborgen.2 Ongewenst gedrag kan dus bestaan uit de overtreding van expliciete
sportregelingen, zoals in het geval van anti-doping regelingen of verboden om te

1 F.C. Kollen Verenigingsrechtelijke aspecten van tuchtrecht in de sport en N.J.P. Giltay Veth: tuchtrecht in de
sport: enige capita selecta, in Sport en Recht deel 6, 1998.

2 Zie over doping H.T. van Staveren, ‘De juridische basis van het dopingverbod’, in Sport en Criminaliteit,
Justitiële verkenningen 2002/3, Den Haag: Ministerie van Justitie: Wetenschappelijk Onderzoek en Documen-
tatiecentrum, p. 46-58. Zie ook S. Teitler, Doping en de internationale regelgeving in: Sport en Recht deel 10,
2002.



gokken op eigen wedstrijden3, of om de overtreding van meer algemeen
omschreven normen waarvan wordt aangenomen dat dit handelen (of nalaten) de
sport schade toebrengt. Ongewenst gedrag kan niet alleen leiden tot strafmaa-
tregelen door de bond (zoals uitsluiting of schorsing) maar kan ook aanleiding zijn
voor ontslag, en/of het einde van een sponsorovereenkomst betekenen, e.d. Anti-
dopingregels en andere regels die wangedrag van de sporter moeten voorkomen
bepalen voorwaarden waaronder de activiteit moet worden verricht. Een sporter
waarbij doping is geconstateerd of waarbij bepaald ander wangedrag is geconsta-
teerd, wordt normaal gesproken voor langere periode, soms zelfs enkele jaren, uit-
gesloten van deelname aan wedstrijden. Hier ligt de bron van conflicten tussen de
sporter en de bond. 

In Europa zijn andere integriteitsregels dan dopingregels nog niet getoetst aan het
mededingingsrecht. Een organisatorische strafmaatregel die opgelegd wordt
wegens het gebruik van doping, maar ook andere redenen bijvoorbeeld wegens het
gokken op wedstrijden, e.d. doet een appèl op het rechtsgevoel en voelt ‘natuur-
lijk’ aan. In de Verenigde Staten werd de bowlingspeler Manok geschorst omdat
hij op frauduleuze wijze zijn handicap had aangepast en werd de basketbalspeler
Molinas voor zijn leven geschorst wegens het gokken op wedstrijden.4 In de
Verenigde Staten werd weliswaar een beroep gedaan op de Sherman Act maar de
Amerikaanse Courts zagen geen reden om de strafmaatregel teniet te doen.5 Het
waarborgen van de integriteit van de sport als efficiency woog zwaarder dan de
strafmaatregel. 

Meca-Medina (2004)
Al in hoofdstuk 10 werd stil gestaan bij het arrest Meca-Medina waarin het Hof
van Justitie EG bepaalde dat zelfs als sprake is van een uitzondering op de vrij-
verkeerbepalingen op grond van niet-economische regelingen de betreffende
sportregel in aanmerking kan komen voor een mededingingsrechtelijke toets. In
deze paragraaf wordt nader ingegaan op de in dit arrest toegepaste mededingings-
rechtelijke toets.6

De langeafstandzwemmers Meca-Medina en Macjen zijn beroepssporters. Zij
eindigen resprectievelijk als eerste en als tweede, maar beide zwemmers worden
tijdens een Wereldbekerwedstrijd in 1999 positief bevonden op de verboden stof
nandrolon en door de overkoepelende sportorganisatie (FINA, Féderation Inter-
nationale de Natation) krachtens de antidopingcode van de Olympische Beweging
geschorst voor de duur van vier jaar. Nadat wetenschappelijke experimenten

3 De Koninklijke Hockeybond heeft in 1995 een verbod opgelegd om te gokken op eigen wedstrijden. 
4 Manok versus Southeast Dist. Bowling Ass’n, 306 F. Supp. 1215, 1218 (C.D. Cal. 1969). En Molinas versus

National Basketball Ass’n, 190 F. Supp. 241, 244 (S.D.N.Y. 1961).
5 Zie bijvoorbeeld: Robert H. Heidt, ‘Don’t Talk of Fairness’; The Chicago School’s Appoach Toward

Disciplining Professional Athletes, Indiana Law Journal, p. 53-65, vol. 61, afl. 1.
6 Zie hierover ook J.J.M. Sluis en M.C.A, van Woerkom, Meca-Medina en Majcen (hogere voorziening) conver-

gentie gepreciseerd, Wouters bevestigd, NTER, 2006, p. 248-253.
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hebben aangetoond dat de metabolieten van nandrolon endrogeen door het
menselijk organisme kunnen worden aangemaakt, is door het Court of Arbitration
of Sports (CAS) de schorsingsperiode van vier jaar omgezet in een tijdsduur van
twee jaar. Beide sporters hebben voorts een klacht ingediend bij de Europese
Commissie. Volgens beide sporters leidden de toepassing van de anti-dopin-
gregels tot een aantasting van de economische vrijheden van de sporters, kracht-
ens art. 49 EG-Verdrag en ten aanzien van het mededingingsrecht, krachtens art.
81 en 82 EG-Verdrag. De Europese Commissie heeft de antidopingregelgeving
getoetst aan de criteria van het mededingingsrecht en geconcludeerd dat de regel-
geving niet onder de verboden van art. 81 en 82 EG-Verdrag valt. Nu de Europese
Commissie de klacht van beide zwemmers heeft afgewezen, stellen zij beroep in
bij het Gerecht van eerste aanleg en vervolgens gaan zij in hoger beroep bij het
Hof van Justitie EG.7

Bij anti-dopingregelgeving gaat het volgens het Hof van Justitie EG om een
eerlijk verloop van de sportcompetitie, en de gelijke kansen van de sporters als-
mede om hun gezondheid. Het gaat er om dat ‘de integriteit en de objectiviteit van
de competitie alsook de ethische waarden in de sport worden gewaarborgd’, aldus
het Hof van Justitie EG.8 Er is volgens het Hof van Justitie EG sprake van een legi-
tiem doel omdat eventuele mededingingsbeperkingen als gevolg van anti-doping-
regelgeving onlosmakelijk verbonden zijn met de organisatie en het goede verloop
van de sportcompetitie en de gezonde wedijver tussen sporters. Vervolgens oor-
deelt het Hof van Justitie EG dat de regelgeving evenredig is. De anti-dopingre-
gels zijn volstrekt legitiem onder art. 81 lid 1 EG-Verdrag.

Buitensporigheid?
Het Hof van Justitie EG gaat vervolgens in op de eventuele buitensporigheid van
de anti- doping regeling. Volgens het Hof moet om de buitensporigheid van de
regelgeving te toetsen een scheidslijn worden getrokken tussen situaties die onder
strafbaar dopinggebruik vallen en situaties die daar niet onder vallen. De scheids-
lijn wordt bepaald door een bepaalde aanwezigheid van de verboden stof nandro-
lon. Het staat volgens het Hof van Justitie EG vast dat nandrolon een anabolicum
is die de prestaties van de sporters kan verbeteren. De zwemmers stellen echter de
grenswaarde ter discussie, omdat het lichaam deze stof ook zelf aanmaakt en de
grenswaarde opgenomen in de regelgeving te laag zou zijn. Het Hof van Justitie
EG geeft aan dat nu de zwemmers niet hebben gepreciseerd op welk niveau de
betrokken grenswaarde op het relevante tijdstip had moeten worden vastgesteld,
niet kan worden geconcludeerd dat de beperkingen die door deze grenswaarde aan
beroepssporters worden opgelegd verder gaan dan noodzakelijk is om het verloop
en het goed functioneren van sportcompetities te verzekeren. Volgens het Hof is
niet komen vast te staan dat de betrokken anti-dopingregelgeving onevenredig is.

7 GvEA 30 september 2004, T313/02, Meca/Medina, Jur. 2004, p. II 3291, HvJ EG, 18 juli 2006, Meca/Medina,
zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991.

8 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca/Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, onder 43. 
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Kortom de anti-dopingregelgeving streeft een legitiem doel na, en de anti-doping-
regelgeving is niet buitensporig. 

Sanctiemaatregel 
Ten aanzien van doping bestaat weliswaar algemene consensus dat dopinggebruik
verboden en ook gehandhaafd moet worden, de vermoedelijke buitensporigheid
zit hem meestal niet in de dopingregel zelf maar in het gevolg van de handhaving
van de sportregel meestal door een onafhankelijke tuchtcommissie. Handhaving
van een anti-dopingregel leidt in de regel tot uitsluiting van marktdeelname voor
de sporter. Het sanctiestelsel, voorzover het de mededingingsregels kan beïnvloe-
den, kan eventueel vragen oproepen. In de zaak Deense coöperatie, waar het ging
om het verbod op dubbel lidmaatschap, wijst het Hof van Justitie EG op de even-
redigheid van de sancties ten opzichte van de niet-naleving.9 Daarmee lijkt het
Hof van Justitie EG de redelijkheid van een eventuele strafmaatregel onder het
mededingingsrecht te monitoren. 

Het bovenstaande wordt inderdaad bevestigd door het Hof van Justitie EG in
het arrest Meca Medina. Het Hof van Justitie EG acht de sancties die voortvloei-
en uit een overtreding van de anti-dopingregels inherent aan de regelgeving. Het
Hof van Justitie EG geeft toe dat het repressieve karakter van de anti-dopingre-
gelgeving en de zwaarte van de, in geval van overtreding van deze regelgeving
toepasselijke sancties, de mededinging ongunstig kunnen beïnvloeden, aangezien
zij, wanneer de sancties uiteindelijk ongegrond zouden blijken, ertoe zouden kun-
nen leiden dat de sporter ten onrechte van competities wordt uitgesloten, waardoor
de voorwaarden voor de uitoefening van de betrokken activiteit zouden worden
vervalst. De aldus door deze regelgeving opgelegde beperkingen vallen derhalve
slechts buiten het verbod van art. 81 lid 1 EG-Verdrag, indien zij niet verder gaan
dan noodzakelijk is om het goede verloop van de sportcompetitie te verzekeren.10

Buitensporigheid sanctie? 
De sanctie is inherent aan de regelgeving en nu de zwemmers niet hebben aange-
voerd dat de strafmaatregel onevenredig is, is ook de sanctie niet buitensporig. 

31.2 Waardering

Het Hof van Justitie EG gooit de gelijke krachtmeting als basisbeginsel op één
hoop met andere doelstellingen van algemeen belang zoals de gezondheid van de
sporters.11 Anti-dopingregels vinden, in tegenstelling tot het oordeel van het
Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie EG, niet zonder meer rechtvaar-
diging in de zo eerlijk mogelijke krachtmeting en ook zonder het bestaan van

9 HvJ EG 15 december 1994, zaak C-250/92, Deense coöperatie, Jur. 1994, p. I-5641, R.o. 35, 36.
10 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca/Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, r.o. 47. 
11 HvJ EG, 18 juli 2006, Meca/Medina, zaak C-519/04, Jur. 2006, p. I06991, r.o. 44. 
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dopingregels is sprake van sport en kan de sportorganisatie prima functioneren.12

Ten eerste komen op de dopinglijst ook middelen voor waarvan kan worden aan-
genomen dat zij niet prestatieverhogend werken, zoals de softdrug marihuana.
Waarin ligt namelijk de ‘sportieve legitimatie’ voor uitsluiting van deelname aan
wedstrijden (voor mogelijk jaren) omdat de topsporter in zijn vrije tijd marihuana
heeft gerookt, wat overigens ook nog eens volstrekt legaal is in Nederland.
Daarnaast bestaan tal van middelen die wel prestatieverhogend werken, maar niet
op de lijst van verboden middelen staan, zoals tal van (toegestane) voedingssup-
plementen. De sporter die informatie heeft over deze volstrekt legale prestatiever-
hogende supplementen en hierover kan beschikken heeft ook een voorsprong op
alle tegenspelers die hiervan niet op de hoogte zijn en/of hier niet over kunnen
beschikken. 

Ten tweede komt dopingbestrijding door de sportorganisatie in de praktijk
voor in de topsport, terwijl ook buiten de topsport naar dopinggeduide middelen
wordt gegrepen, niet alleen ter verhoging van de prestatie maar bijvoorbeeld ook
om het eigen zelfbeeld door spiermassa te ‘verfraaien’. Ten derde en dit is het
meest belangrijke argument, bestaan tal van ‘oneerlijkheden’ in de sport, waar de
sportorganisatie zich niet tegen verweert. Het is ook niet eerlijk dat de ene sporter
wel en de andere niet over de beste trainingsomstandigheden, trainingsmaterialen,
trainingstijd, coach, arts, volstrekt legale voedingssupplementen of sponsorgelden
kan beschikken. Een werkelijke ‘oneerlijkheid’, zoals een ijzeren plaat in een bok-
shandschoen, afsnijden met de marathon, duwen bij de sprint, etc. wordt gestraft
met uitsluiting van deelname aan de wedstrijd. Bij doping is dus blijkbaar veel
meer aan de hand dan een overtreding van de spelregel alleen. 

Nu niet-prestatieverhogende middelen voorkomen op de lijst en prestatiever-
hogende middelen niet op de lijst voorkomen, dopingbestrijding voornamelijk is
voorbehouden aan de topsportorganisatie en tal van andere ‘oneerlijkheden’ niet
bestreden worden, staan dopingregels niet als vanzelfsprekend in relatie tot de
gelijke krachtmeting en zijn de regels niet noodzakelijk voor het bestaan van
sport.13 Een uitzondering gegrondvest op de veronderstelling dat dergelijke regels
noodzakelijk zijn voor de sport en de sportorganisatie berust dan ook op valse
veronderstellingen.14

Anti-dopingregels behoren niet tot het sport-eigen karakter, niet tot de sfeer van
fundamentele competitieregelingen en kunnen op basis van deze overwegingen
niet op grond van de intrinsieke waarde van sport aan de werkingssfeer van het
Verdrag ontsnappen. De legitimatie ligt uitsluitend in het waarborgen van de
gezondheid van de sporters en het aanzien van een bepaalde tak van sport.

12 GvEA 30 september 2004, T313/02, Meca/Medina, Jur. 2004, p. II 3291.
13 Is ‘eerlijke’ krachtmeting overigens niet altijd betrekkelijk? Wie herinnert zich niet de deelnemer aan de

Olympische Spelen die deelnam aan het zwemmen en na een duik in het zwembad nauwelijks vooruit kwam,
of een schaatser uit een Zuid-Europees land die over het ijs krabbelde, wat in beide gevallen tot grote hilariteit
bij de toeschouwers leidde?

14 Anders: Stephen Weatherill, Anti-doping and EC law, E.C.L.R. 2005, p. 418.

Hoofdstuk 31 319



Anti-dopingregels zijn in onze hedendaagse maatschappij immers maatschap-
pelijk aanvaard en maatschappelijk wenselijk. Er is dus blijkbaar sprake van een
overtreding van een heersende norm. Dit blijkt ook door de vele acties van de
Europese Commissie om een vinger te krijgen achter de bestrijding van dit
fenomeen en inspanningen op dit terrein van de Raad van Europa.15

Dit te waarborgen algemeen belang kan bijgevolg, krachtens de stand van het
communautaire recht van vandaag, een eventuele inbreuk op de Verdrags-
bepalingen, rechtvaardigen. Anti-dopingregels, indien zonder discriminatie
toegepast, vinden rechtvaardiging in dwingende redenen van algemeen belang en
zijn geschikt om de gezondheid van de sporters te waarborgen en mogen niet
verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel.16 De in het arrest Wouters
en in 11.4.3 genoemde criteria dienen uitsluitend getoetst te worden aan het
gezondheidsbelang. Ik ben echter van mening dat voor andere dan economische
argumenten geen plaats is in het mededingingsrecht. De vraag is dan of via een
economisch mededingingsrechtelijk betoog via efficiency-overwegingen niet tot
een analytisch bevredigender resultaat is te komen. 

Net als in andere sectoren mag de sport aan de beroepsactiviteit voorwaarden ver-
binden, zolang deze voorwaarden op zichzelf niet in strijd zijn met het recht.
Vanuit een economische mededingingsrechtelijke optiek valt de legitimatie van
dopingregels en andere integriteitsregels evenzogoed te bepleiten door de stelling
dat deze regels bijdragen aan de economische belangen van de sportorganisatie en
voldoende economische ‘efficiencies’ in de markt bestaan. Een beroep op het
arrest Wouters is niet nodig.17 Enerzijds omdat zeker in het geval van anti-doping-
regels, de doelstelling van de regeling onvoldoende terug kan vallen op de bij-
zondere karakteristieken van sport en anderzijds omdat integriteitsregels overeind
kunnen blijven na een weging van ‘efficiencies’. 

Terwijl definiërende regels en selectiecriteria gerechtvaardigd zijn omwille
van de totstandkoming van sport binnen georganiseerd verband en juist mededing-
ing mogelijk maken, dienen dopingregels, e.a. de integriteit van het product. Er
bestaat voldoende grond om aan te nemen dat de strafsanctie inherent is aan het
overtreden van een specifieke regel, zoals een dopingregel, of een meer algemene

15 Zie bijvoorbeeld Conferentie van ministers van sport van de 15 Lidstaten van de Europese Unie, van 12 novem-
ber 2001 en de EU antidopinggedragscode. Zie de anti-doping conventie van de Raad van Europa van 1989. 

16 J.J.M. Sluis, NTER, 1996 p. 10 en 11. vraagt zich af of er toch niet een omslagpunt denkbaar is ‘waarop de bui-
tensporigheid het eigenlijke sportieve doel van de regel (‘een hoger competitiedoel en andere idealen van de
sport’, zals ‘fair play’, pt. 49 en 55) voorbij schiet of waarbij de economische aspecten van de sport in zicht
komen (vgl. Pt. 49). Hij antwoordt daarop dat verdedigbaar is dat het langdurig uitsluiten van een beroepspor-
ter van deelname aan wedstrijden kan worden gekwalificeerd als economische aspecten van de sport. ‘Het zal
daarbij in hoofdzaak gaan om een proportionaliteitstoets, waarbij overigens opnieuw kan worden beoordeeld
in welke mate de regel met de sport is verbonden.’ Aldus doet hij een beroep op de criteria zoals toegepast in
Zaak HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99 Wouters, tegen Algemene Raad van de Nederlandse Orde van
Advocaten, Jur. I-1577 en zijn aangewend door de Commissie in de litigieuze beschikking, zie hierboven. De
beoordeling dient zich echter niet te concentreren op de vraag in welke mate de regel met de sport is verbon-
den, immers dan komt het concept van inherente beperkingen eerder in aanmerking, maar de litigieuze doping-
regel moet in verband gebracht worden met doelen van algemeen belang, NTER, p. 10 en 11.

17 Anders: Stephen Weatherill, Anti-doping and EC law, E.C.L.R. 2005, p. 418.
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norm. De deelnemer die via een tuchtrechtelijke beslissing bestraft wordt heeft de
in de groep geldende gedragsregels overtreden en brengt schade, in de vorm van
reputatieschade, toe aan de sport en de sportorganisatie. De bond wendt die schade
liever af. Daar tegenover neemt de bond de schade door schorsing van een
(ster)sporter voor lief. 

De bond zal normaal gesproken geen anti-dopingregels of andere integriteit-
sregels en strafmaatregelen instellen die verder reiken dan voor het afwenden van
die reputatieschade noodzakelijk. Op dat moment schiet de bond immers in zijn
eigen voet, omdat buitensporigheid van de regel of van de sanctie de geloof-
waardigheid van de competitie aantast, en de kwaliteit van het product niet ten
goede komt. Bovendien beperken integriteitsregels nauwelijks de mededinging op
de markt, of het moet in geval van dopingregels gaan om de mededinging tussen
medici om een nog beter middel te ontwikkelen. 

Er spelen vanzelfsprekend op dit vlak tal van andere interessante juridische
aspecten die zich buiten het oog van het mededingingsrecht afspelen, maar wel
van belang zijn voor de ‘(rechts)bescherming’ van de sporter zoals vraagstukken
rond de waarborging van algemene (straf)rechtsbeginselen als hoor en wederhoor
en de wenselijkheid van het toepassen van het leerstuk door de sportorganisatie
van ‘strict liability’.18 In meer algemene zin draait het wezenlijk om de
redelijkheid of onredelijkheid van de handeling van de bond tegenover het indi-
vidu. Mededingingsregels zijn niet geschreven om de ‘fairness’ van iedere actie
van de bond te beoordelen, als het in wezen niet handelt om een aanzienlijke
mededingingsbeperking.19 Mededinging draait om ‘economics’ en niet om ‘fair-
ness’. Niet iedere beperking van de vrijheid van één van de deelnemers is namelijk
tegelijkertijd ook een ongeoorloofde mededingingsbeperking. Het primaat ligt bij
de toetsing van ‘fairness’ bij andere rechtsgebieden en andere rechters. 

Het Hof van Justitie heeft in de zaak Meca Medina de deur opengezet naar de
toetsing van de ‘fairness’ van iedere sportregeling en strafsanctie van de bond, als
sprake is van een grensoverschrijdende economische activiteit. Het Hof van
Justitie EG gaat dan ook, wat betreft de toetsing van de dopingregel, wel erg ver
om de buitensporigheid te toetsen en betrekt hierin zelfs de grenswaarde van een
dopingstof. De integriteitsregel berust niet op de samenspanning tussen concur-
renten om een specifieke sporter uit te sluiten van deelname en ook de strafmaa-
tregel is hiertoe niet in het leven geroepen. Zolang sprake is van het overtreden van
een objectieve norm is geen sprake van buitensporigheid van de dopingregel of
andere integriteitsregel. Dergelijke restrictieve voorwaarden zijn volstrekt
gerechtvaardigd ter bescherming van de sport en de sportorganisatie. Het moet

18 Zie o.a. J. Soek, The strict liability principle and human rights of the Athlete in doping cases, (diss. Erasmus
Universiteit Rotterdam) 2006, J. Soek, The Legal nature of doping law, International Sports Law Journal, p. 2-
7 K. Vieweg, The Definition of Doping and the Proof of a Doping Offence, International Sports Law Journal
2002, p. 2-6. 

19 Vgl. S.R. Weatherill, ‘Anti-doping rules and EC law’, European Competition Law Review, Thomson/ Sweet
and Maxwell, 2005, p. 416-421.
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wel gaan om een objectieve, transparante non-discriminatoire regel. Tegelijkertijd
moet de strafmaatregel met voldoende procedurele waarborgen omkleed zijn om
zo veel mogelijk de objectiviteit-, transparantie- en non-discriminatie-beginselen
te garanderen. Deze waarborgen, zoals de onafhankelijkheid van de tuchtcom-
missie, zullen dicht tegen de eisen van het strafrecht aankruipen naarmate de
gevolgen voor de sporter meer ingrijpend zijn. Het Hof van Justitie EG heeft zich
onnodig heeft laten verleiden zich uit te spreken over nandrolonwaarden en de
hoogte van de straffen. Voldoende was vast te stellen dat sprake was van het
overtreden van een norm waarbij de overtreding objectief, transparant en non-dis-
criminatoir was vastgesteld en voorts na te gaan of de strafmaatregel voortvloei-
de uit het overtreden van die norm en de strafmaatregel zo objectief, non-dis-
criminatoir en transparant mogelijk was vastgesteld en voldoende waarborgen
bestonden om als sporter op te komen tegen deze opgelegde maatregel. 
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32 Amateurbepalingen 

‘Boetes en regels zijn er niet om respect af te dwingen. Respect is niet iets dat je kunt

eisen met regeltjes en boetes, respect kun je alleen maar verdienen. En je verdient het

in de eerste plaats door het te geven.’

Fabio Capello, voetbaltrainer

32.1 Inleiding

Uit de Verklaring bij het Verdrag van Nice valt op te maken dat de maatschappe-
lijke, educatieve en culturele functie van sport, het specifieke karakter van de
sport bepaalt.1 Hoewel in dit werk een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tus-
sen de basisbeginselen van sport en de deugdzame doelstellingen (zie hoofdstuk
3) maken de Europese Instellingen dit onderscheid niet. Integendeel, zij lijken de
maatschappelijke functies van sport ten onrechte tot het specifieke karakter van
sport te rekenen. Alleen de basisbeginselen van sport onderscheiden echter de
sport van alle andere maatschappelijke verschijnselen (zie deel 1). 

Niettemin is de sportorganisatie doorspekt met algemeen belang doelstellin-
gen. Daarin verschilt de organisatie niet met andere maatschappelijke organisa-
ties, zoals cultuurinstellingen. De sportorganisatie is gegrondvest op de maat-
schappelijk culturele tradities die verbonden zijn met de historie van het oor-
spronkelijk amateurisme. Sportbeoefening is bovendien een dienst van onder meer
educatieve- en gezondheidswaarde. De commerciële kant van sport verdraagt zich
in sommige opzichten niet goed met bepaalde deugdzame waarden van sport. Het
is bijvoorbeeld maar de vraag of topsport zo gezond en sociaal is. Als de sportor-
ganisatie strijdt om een zo hoog mogelijk inkomen, dan kan het niet anders dan
dat spanning ontstaat ten aanzien van deugdzame doelen die verbonden zijn met
sport als doelvrij spel. Alles hangt af van de vraag welk belang wordt gehecht aan
de niet-economische maatschappelijke functies van sport in een mededingings-
rechtelijke analyse. Indien geen sprake is van een gedefinieerd publiek belang dat
uitdrukking vindt in de verstrekking van specifieke of uitsluitende rechten kan het
namelijk toch zijn dat een bepaalde regeling binnen een samenwerkingsverband
een algemeenbelangdoelstelling nastreeft die buiten de werkingssfeer van de
Verdragsbepalingen valt, zie het arrest Wouters (vorig deel). 

1 Verklaring over de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelijke functie daarvan in Europa, waar-
mee bij de uitvoering van het gemeenschappelijk beleid rekening moet worden gehouden. Bijlage IV bij de
conclusies van het voorzitterschap, Nice, 7-9 december 2000.



Deze paragraaf richt zich tot de amateurbepalingen die een oorsprong vinden in
de amateurgedachte van De Coubertin en verankerd zijn geraakt als sportregel.
Volgens de Olympische gedachte dient de sporter deel te nemen uit liefde voor de
sport. Het gaat om ‘een beleving’ van de sport. De subjectieve beleving wordt
objectief ingekleurd via het beloningscriterium (zie par. 5.3.2), door te veronder-
stellen dat de sporter die de sport uit liefhebberij of recreatie beoefent geen finan-
ciële vergoeding behoort te ontvangen. Niet alleen bestaan in de amateursport
bepalingen die het genereren van inkomen door de sporter verbieden, in sommige
gevallen komen gelijktijdig een verbod op reclame en sponsoring voor om te voor-
komen dat de sport vercommercialiseert. 

VS: Mc Cormack versus NCAA en Banks versus NCAA
In de Verenigde Staten bepaalde het Circuit Court in Mc Cormack versus NCAA
dat wat betreft amateurbepalingen geen sprake is van illegale prijsafspraken en
amateurbepalingen dus geen schending van het antitrustrecht opleveren. Volgens
het Circuit Court in de zaak Banks versus NCAA (zie ook 5.1.5) streeft een ama-
teurbepaling een wenselijk en legitiem doel na. Deze regels zorgen er immers voor
dat universiteitsporten niet professionaliseren en voorkomen dat het winststreven
de educatieve doelstellingen opzij zet.2 Amateurbepalingen zijn volgens het
Circuit Court noodzakelijk voor het behoud van de amateurstatus van de college-
sporten.3 In Gaines versus NCAA ging de Court er eveneens vanuit dat amateur-
bepalingen niet onder het bereik van de antitrustrechtwetten vallen. De District
Court was van mening dat de regels niet economisch van aard waren. De District
Court voegde daar ten overvloede aan toe dat als de regels wel onder het bereik
zouden vallen dergelijke regels gerechtvaardigd zouden zijn op basis van een rule
of reason test. 

Uit de zaak NCAA versus Board of Regents valt af te leiden dat het Supreme
Court erkent dat de overkoepelende bond voor collegesporten, de NCAA, een kri-
tische rol speelt bij het behoud van het amateurisme. 

‘There can be no question but that it needs ample latitude to play that role, or that the preserva-

tion of the student-athlete in higher education adds richness and diversity to intercollegiate ath-

letics and is entirely consistent with the goals of the Sherman Act. But consistent with the

Sherman Act, the role of the NCAA must be to preserve a tradition that might otherwise die …’4

Het Supreme Court in de zaak NCAA versus Board of Regents weigert algemeen
belangdoelstellingen in zijn mededingingsrechtelijke beoordeling te betrekken en
komt, anders dan de lagere Courts, tot een benadering op grond van efficiency-
overwegingen. Volgens het Supreme Court gaat het, wat betreft de amateursport,

2 Banks versus NCAA, United States Court of Appeals, Seventh Circuit, 1992, 977 F.2d 1081.
3 Voor een gedetailleerd en doorwrocht commentaar op deze zaak zie Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports

and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook Series, St Paul: Thomson West, 2004, p.
890-903.

4 468 U.S. 85 (1984).
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om een andersoortig product. Het gaat niet om ‘football’, maar om ‘collegefoot-
ball’. Dit product kent een academische traditie en is daarmee anders dan profes-
sionele sporten. Om het karakter en de kwaliteit van dit product te waarborgen is
het, onder meer, noodzakelijk dat de atleten niet worden betaald. 

De integriteit van het verondersteld onderscheidende product kan volgens het
Supreme Court alleen gewaarborgd worden door samenwerking. De NCAA speelt
hierin een belangwekkende rol en maakt de totstandkoming van het product moge-
lijk en vergroot de keuzemogelijkheid voor de consument. Niet alleen de keuzes
van de sportfans maar ook de keuzemogelijkheid voor atleten en dus zijn deze
regels procompetitief.5 Vanuit deze gedachte ligt de nadruk niet op de doelstellin-
gen van het samenwerkingsverband, maar eerder op de bijdrage van de sportrege-
ling aan de integriteit van het verband. Een bijdrage aan de integriteit van het ver-
band dient zich vanuit deze gedachte aan als efficiency-overweging. Het waarbor-
gen van de integriteit komt immers de waarde van het product ten goede alsmede
de hechting van de deelnemers aan het verband. Hierin lijkt de amateurbepaling
dan nog het meest op andere integriteitsregels, zoals anti-dopingregelgeving.

In Europa bracht het Hof van Justitie EG amateurbepalingen nog niet in relatie
met het mededingingsrecht, waardoor niet duidelijk is hoe deze regelingen zich
verhouden tot het mededingingsrecht. Wel bepaalde het Hof van Justitie EG dat
ook in geval van de ‘amateursport’ sprake kan zijn van een economische activiteit
in de zin van het EG-Verdrag. 

32.2 Mogelijkheden tot ontsnapping aan het mededingingsrecht?

Vooropgesteld moet worden dat amateurbepalingen geen probleem vormen en
buiten de werkingssfeer van de bepalingen vallen zolang geen sprake is van een
economische activiteit in de zin van het Verdrag. Indien de amateurdoelstellingen
van de sportorganisatie noodzaken tot regelgeving die bepaalt dat de sporter geen
inkomen verkrijgt uit sportbeoefening en tegelijkertijd in de regelgeving is opge-
nomen dat de sportorganisatie geen opbrengsten mag genereren uit de exploitatie
van de sportprestatie, zal normaal gesproken geen sprake zijn van een economi-
sche activiteit in de zin van art. 2 van het EG-Verdrag en valt de regelgeving bui-
ten de werkingssfeer van de verbodsbepalingen zie deel 2). 

5 468 U.S. 85, 103 (1984).
‘(…) The identification of this ‘product’ with an academic tradition differentiates [468 U.S. 85, 102] college
football from and makes it more popular than professional sports to which it might otherwise be comparable,
such as, for example, minor league baseball. In order to preserve the character and quality of the ‘product,’ ath-
letes must not be paid, must be required to attend class, and the like. And the integrity of the ‘product’ cannot
be preserved except by mutual agreement; if an institution adopted such restrictions unilaterally, its effective-
ness as a competitor on the playing field might soon be destroyed. Thus, the NCAA plays a vital role in ena-
bling college football to preserve its character, and as a result enables a product to be marketed which might
otherwise be unavailable. In performing this role, its actions widen consumer choice - not only the choices avai-
lable to sports fans but also those available to athletes - and hence can be viewed as procompetitive...’
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Mededingingsrechtelijke problemen doen zich voor op het moment dat wel spra-
ke is van een economische activiteit in de zin van het EG-Verdrag maar de sport-
organisatie blijft vasthouden aan de amateurbepalingen. Enerzijds beperkt bij-
voorbeeld de sportorganisatie de mogelijkheid van mededinging op de spelers-
markt door betalingen aan amateurs te verbieden, anderzijds exploiteert de sport-
organisatie wel de sportprestatie van diezelfde amateursporters. Het kan ook zijn
dat de sporter wel een inkomen ontvangt, bijvoorbeeld via een sponsor, en van-
wege het overtreden van de amateurbepalingen uitgesloten wordt van de competi-
tie. De amateurbepalingen belemmeren het ontstaan van een (spelers- of sponsor-
)markt. 

Amateurbepalingen zijn verbonden met de ontwikkeling van de sport en de inbed-
ding van het verschijnsel in de maatschappij. Amateurbepalingen zijn echter niet
te herleiden naar de basiskenmerken van sport. De amateursport wordt vanwege
de niet-economische waarden die aan het verschijnsel worden toegedicht geen
andere activiteit. Ten eerste bestaat geen juridisch onderscheid tussen amateuris-
me en professionalisme. Andrew Zimbalist noemt college-sporters in de
Verenigde Staten niet voor niets ‘unpaid professionals’ (zie ook hoofdstuk 7)6 Ten
tweede delen beide verschijnselen van sport dezelfde basiskenmerken (zie hoofd-
stuk, 1). Amateurbepalingen geven dus geen invulling aan deze basisbeginselen,
maar doen uitsluitend een beroep op sociale inbedding van het verschijnsel. De
amateursport kan zich niet op basis van de eigen ‘eigenheid’ aan de toepassing van
het mededingingsrecht onttrekken, tenzij dus helemaal geen sprake is van een eco-
nomische activiteit in de zin van het EG-Verdrag. In de Verenigde Staten heeft het
Supreme Court een oplossing gevonden door van de amateursport een onder-
scheidend product te maken. Dit is een slimme zet omdat dan amateurbepalingen
volstrekt inherent zijn aan dit onderscheidend product en dus efficiënt omdat zon-
der deze bepalingen geen sprake is van amateursport. 

Wordt de amateursport niet als onderscheidend product gezien dan zijn de rege-
lingen niet noodzakelijk voor het bestaan van sport, noch voor de sportorganisa-
tie. Dergelijke regelingen beperken de economische vrijheid van de sporter en/of
de club en staan buiten de harde kern van het samenwerkingsverband. Wat betreft
reclameverboden staat vast dat vanuit marktwerkingsoptiek reclame juist zinvol is
en de concurrentie ten goede komt, omdat reclame de consument maar ook ande-
re ondernemingen, informeert over (nieuwe) producten of dienstverlening. 
Bij normale werking van de markt komen amateurbepalingen, naarmate het com-
mercialiseringsproces meer vat krijgt op de sport, onder druk. Amateurbepalingen
zetten een rem op de verdere ontwikkeling van sport. Verregaande commerciali-
sering stimuleert de ontduiking van deze bepalingen door de clubs en spelers en
holt de betekenis van de bepalingen uit (zie hoofdstuk 6). 

6 Andrew Zimbalist, Unpaid Professionals: Commercialism and conflict in Big-Time College Sports, Princeton:
Princeton University Press 1999.
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Aan het amateurisme worden echter wel doelen van algemeen belang toegeschre-
ven, zoals op het gebied van educatie of gezondheid zie hoofdstuk 3. Om deze
doelen te waarborgen kunnen de amateurdoelstellingen worden opgetild naar doe-
len van algemeen belang op Europees niveau. Als de communautaire wetgever de
amateursport stimuleert via regelgeving, dan is het minder waarschijnlijk dat der-
gelijke amateurbepalingen in strijd komen met het communautaire recht. De com-
munautaire overheid kan namelijk de concurrentie beperken indien daar een ander
communautair belang tegenover staat. Daarbij doet de moeilijkheid zich voor dat
de ‘amateursport’ niet in relatie staat tot één bepaald nader afgebakend algemeen
belang, maar een beroep doet op een complex aan belangen ingebed in onze cul-
tuur. 

In Europa vinden de amateurwaarden geen constitutionele basis in het com-
munautaire recht. Met een dergelijke basis zou de communautaire wetgever een
duidelijk signaal afgeven dat marktwerking niet vanzelf superieur is aan de deugd-
zame waarden zoals verbonden met de amateursport. Het is ook mogelijk dat niet
de communautaire overheid maar de nationale, regionale of lokale overheid de
amateursport tot algemeen belang verklaren en de amateursportorganisatie
bepaalde uitsluitende of exclusieve rechten toekent. Als laatste mogelijkheid kent
het recht een ontsnappingsclausule via de Wouters-route. Amateurregelingen die
zonder discriminatie worden toegepast en rechtvaardiging vinden in een deugd-
zaam doel, noodzakelijk, geschikt en evenredig zijn ter verwezenlijking van dit
doel, kunnen buiten de werkingssfeer van het mededingingsrecht vallen. Het is
alleen de vraag of dit ook wenselijk is. 

32.3 Waardering: als de markt haar werk doet?

De amateursport is oorspronkelijk ontsproten uit de wens om van de sport een
maatschappelijk aanvaardbaar fenomeen te maken, dat zich kon verspreiden over
de wereld. De populaire topsport drijft steeds verder weg van dit oorspronkelijk
amateurisme. De markt zelf zorgt op een bepaald moment voor een identiteitscri-
sis in de topamateursportorganisatie als het gaat om het strikt handhaven van het
niet-financieel belonen van de sportprestaties (beloningscriterium) en maakt dien-
tengevolge meer ruimte voor commerciële activiteiten (zie par. 5.2). Dit hoeft ove-
rigens niet te betekenen dat de sporter door het verkrijgen van financiële voorde-
len zijn sport op een andere wijze zal gaan beleven. Het ideaal van het amateuris-
me via het handhaven van de amateurbepalingen is niet overeind te houden als
sprake is van een ‘miljoenen business’. Dit bleek al ten aanzien van de
Olympische Spelen en zal ook blijken ten aanzien van de collegesport in de
Verenigde Staten. Tot een definitief einde komt aan het krampachtig handhaven
van het amateurisme via amateurbepalingen stelt de Amerikaan Zimbalist: 

‘... stay tuned for more litigation, more academic fraud, more bizarre behaviour, more political

struggle, and some good old-fashioned, competitive fun.’

Hoofdstuk 32 327



Is sprake van een economische activiteit, dan geven amateurregelingen de twee-
slachtige houding ten opzichte van het fenomeen weer. De sportorganisatie streeft
dan gelijktijdig de behartiging van de passieve recreatie en het genereren van
inkomen na en probeert het deelnemen aan het spel als doelvrije activiteit, te waar-
borgen. Het is nog niet zo lang geleden dat door het krampachtig handhaven van
sport als doelvrij spel, sportbeoefening en arbeid onverenigbaar met elkaar wer-
den verklaard. Vanuit de werking van de markt, is echter sprake van een voort-
schrijdende ‘normale’ ontwikkeling waarbij de drang tot steeds betere prestaties
wordt gestimuleerd door het genereren van inkomen. Deze ontwikkeling betekent
niet het einde van sport, zolang de basisbeginselen van sport in stand blijven. Dit
heeft de sport gemaakt tot een bedrijfstak.

Pleitbezorgers van een bijzondere positie van de amateursport door een ver-
dragsbasis te creëren proberen het doelvrije spel ‘amateurisme’ te beschermen
tegen de werking van de markt. Het eventueel opwerpen van een juridische blok-
kade door middel van een legitimatie van een dergelijke bepaling, doen de span-
ningen die ontstaan door het vasthouden aan het ‘amateurisme’ terwijl de sport
zich klaar maakt om verder te professionaliseren, niet afnemen. Eerder onder-
streept een dergelijke bepaling de dubbele houding ten opzichte van het fenomeen.
Een beroep op het mededingingsrecht in geval sprake is van een grensoverschrij-
dende economische activiteit moet steeds mogelijk zijn. Dit zal juist de ontwik-
keling van een sport stimuleren, wat naar verwacht ook een positieve impuls geeft
aan de recreatiesport. 

Amateursport in zuivere vorm is recreatiesport. Spelen als doelvrije activiteit
valt al buiten de werkingssfeer van het recht; daar doet een bijzondere positie voor
de amateursport niets aan af. Een juridische inkadering van de amateursport voegt
in feite uitsluitend iets toe als het gaat om een legitimatie voor sportstimulering en
subsidiëring. 
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Samenvattende opiniërende analyse deel 5

Eenheid in het wedstrijdspel en de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting
In de sport verheffen de basiskenmerken van sport, de zo veel mogelijk gelijke
krachtmeting krachtens vooraf aanvaarde regels en het aanwijzen van een win-
naar, zich in gezamenlijkheid tot een verkoopbaar ‘product’, ‘de show’. Nergens
anders dan in de sport, wordt de rivaliteit zelf verheven tot handelswaar. De sport
kent als het ware eigen mededingingsregels, die bepalen op welke wijze aan de
krachtmeting onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden invulling wordt
gegeven. De sportorganisatie doet ten aanzien van het waarborgen van de kracht-
meting niet veel meer dan het mededingingsrecht doet, met dit verschil dat binnen
de sport de spelruimte (definiërende regels) van te voren is afgebakend. Enerzijds
doet de bond dit door de invulling van de gelijke krachtmeting als basiskenmerk
van de sport via selectiecriteria, en anderzijds door het stellen van regels ter voor-
koming van vervalsing van de competitie. De sportorganisatie wendt het risico van
competitievervalsing af door de onafhankelijkheid van de deelnemende entiteiten
te reguleren. Dit doet de organisatie door het stimuleren van de onderliggende
rivaliteit en door het afremmen van het individuele winststreven en het streven
naar machtsvorming van de deelnemers aan het verband. De ene keer treedt de
bond op als ‘kartelautoriteit’ en de andere keer tracht deze via ‘(ex-ante of ex post)
toezicht’ de concurrentie te waarborgen. Het toezicht van sportbonden is verge-
lijkbaar met toezichthouderstaken van de mededingingsautoriteiten, zoals de
waarborging van de effectieve concurrentie en het bestrijden van eventueel mis-
bruik van een machtspositie.

Selectiecriteria en bijvoorbeeld het verbod op multiple ownership in de sport
verstevigen de concurrentie tussen de deelnemers aan het gemeenschapsverband,
wat bijdraagt aan de kwaliteit van de competitie en dus bijdraagt aan de economi-
sche exploitatie van de competitie, wat ten gunste komt van de eindgebruikers.
Dergelijke regels zijn in lijn met de doelstellingen van het mededingingsrecht,
efficiënt en dus volkomen legitiem. Een afkeuring van horizontale samenwerking
via een verbod op dergelijke ‘zuivere sportregels’ kan in dit geval rare effecten
teweeg brengen op de markt. Bij een verbod op samenwerking in relatie tot rege-
lingen die de basisbeginselen van sport waarborgen, gaat het niet langer om het
waarborgen van de efficiency op de markt maar slaat de weegschaal door naar de
behartiging van de belangen van een individuele sporter, club of een derde ten
koste van overall efficiency. Dit kan niet de bedoeling zijn, en is ook niet de
bedoeling, van rationeel mededingingsbeleid. 

Het is daarom niet nodig om het arrest Wouters in het hart van een mededin-
gingsrechtelijke analyse te plaatsen. Vanuit efficiency-overwegingen wordt
immers een analytisch bevredigender resultaat bereikt. Het is vanuit efficiency-
overwegingen alleen van belang of de sportregel in kwestie noodzakelijk is voor
de totstandkoming en waarborging van de mededinging tussen partijen in het wed-
strijdspel binnen georganiseerd verband. Dit is namelijk tegelijkertijd ook de
voorwaarde om de exploitatie van de sportprestatie, dus ook economische mede-
dinging, mogelijk te maken en het marktmechanisme te laten werken cq. te waar-
borgen.
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In ieder ander opzicht is het mogelijk dat de deelnemers aan het verband hun
krachten bundelen, waarbij sprake zou kunnen zijn van een verboden mededin-
gingsbeperkende afspraak. Zodra het gaat om sportregelingen die verder af staan
van de intrinsieke waarde van sport, niet aan te merken zijn als definiërende rege-
lingen noch als fundamentele competitieregelingen, en de club of sporter zelf, zij
het in theorie, enige mate van vrijheid heeft of mogelijkerwijs kan hebben om het
eigen marktgedrag te bepalen zonder dat het bestaan van de sport binnen de sport-
organisatie in gevaar komt, is niet langer sprake van een noodzakelijkheid van
horizontale samenwerking. 

Sportregels en de onderliggende rivaliteitsgedachte (regionaliteitsbeginsel)
De kern van alle bovengenoemde conflicten die een beroep doen op de onderlig-
gende nationale rivaliteitsgedachte, of het nu gaat om nationaliteitsclausules, of de
regel dat een club niet in een andere Lidstaat mag uitkomen, of het verhinderen
van een verhuizing van een club, of de regel dat de club een speler moet afstaan
aan het nationale team, ligt nu juist in het strikt handhaven van territoriale protec-
tie, een Gemeenschapsonderwerp bij uitstek dunkt mij. Het vrij verkeer van dien-
sten moet het eenvoudiger maken voor een dienstverrichter om economische acti-
viteiten te verrichten op het grondgebied van een andere Lidstaat. Bepalingen die
de club of sporter beletten zijn land te verlaten om het recht van vrij verkeer uit te
oefenen, leveren een belemmering van die vrijheid op. Om die reden maakte
immers het Hof van Justitie EG een einde aan nationaliteitsclausules bij nationa-
le wedstrijden.

Nationaliteitsclausules, het verhuisverbod of het verbod om thuiswedstrijden in
het land van een tegenstander te spelen, het afstaan van spelers aan de nationale
bond, de erkenning van één bond per land, e.d. geven invulling aan de onderlig-
gende rivaliteitsgedachte zoals historisch gezien in de beleving verbonden met het
onderscheid naar nationaliteit. (zie deel 2). Het onderscheid naar nationaliteit is
immers een keuze en historisch zo gegroeid en daarom verbonden met de sport-
beleving waarbij geen sprake is van een intrinsiek sport-eigen kenmerk. De riva-
liteit is het sporteigen kenmerk dat is geënt op de regionale sportbeleving. 

Zolang de competitie tussen landenteams in het recht wel als ‘eigen’ aan de
sport wordt gezien leidt dit tot de onvermijdelijke consequentie dat ook een
beperkte nationaliteitsclausule bij nationale wedstrijden legitiem moet zijn. Sport-
organisaties mogen vanwege het veronderstelde inherente karakter van het onder-
scheid naar nationaliteit niet alleen een beperkte nationaliteitsclausule opleggen
bij nationale wedstrijden maar mogen ook één nationale bond per land erkennen,
mogen eisen dat de clubs spelers afstaan, mogen een verhuizing van een club of
deelname van een club naar een andere nationale competitie beperken en mogen
dus tot op zekere hoogte, ter waarborging van het nationale rivaliteitskarakter, dis-
crimineren. Nu de nationale bonden nog partij zijn in het internationale wed-
strijdspel kan de sportorganisatie het zich niet veroorloven dat de hoogste compe-
titie volledig door buitenlanders, of buitenlandse clubs wordt gedomineerd – dus
enkel en alleen zolang de nationale bond partij is bij internationale wedstrijden en
enkel en alleen als de bewuste sportregel noodzakelijk is om recht te doen aan het
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onderscheid naar nationaliteit als invulling van de rivaliteit als intrinsiek kenmerk
van sport. Dit betekent dat weliswaar het afstaan van spelers sportinherent is, maar
dat dit niet noodzakelijkerwijs ook ‘gratis’ moet geschieden. 

Organisatieregelingen en doelstellingen van algemeen belang
Niet alleen voor het waarborgen van de basisbeginselen van sport, maar ook in
relatie tot de ‘integriteit’ van het product sport, de kwaliteit van dienstverlening en
het garanderen van andere doelstellingen van algemeen belang, zoals de veilig-
heid, is een onafhankelijk orgaan noodzakelijk.

Licentiesystemen
De sportorganisatie kent net als andere organisaties licentiesystemen en erken-
ningsregelingen. In sommige gevallen raakt een regeling in een licentiesysteem de
sporteigenheid. Bijvoorbeeld in het geval van sportieve selectieeisen maar ook als
het gaat om de waarborging van de continuïteit van de competitie. Regelingen die
zien op de basisbeginselen van sport zijn volstrekt efficiënt. In geval van het waar-
borgen van de continuïteit kan strikte begrotingscontrole een geschikt middel zijn.
Vanwege de complexiteit van regelingen in een licentiesysteem, verdient een
licentiesysteem onderzoek via art. 81 en 82 EG-Verdrag. Er geldt met name dat
regelingen geschikt moeten zijn om een bepaald legitiem doel te realiseren, daar-
naast dienen de regelingen non-discriminatoir, objectief en transparant te zijn.
Bovendien moet de duur van een overeenkomst beperkt zijn. 

Integriteitsregels 
Wanneer gesproken wordt over ‘oneerlijke’ krachtmeting gaat het veelal niet om
het basisbeginsel of de ‘eigenheid’ van sport maar om de maatschappelijke inka-
dering van het verschijnsel en de normen die daaruit voortvloeien. Het gaat dan
om de integriteit van het wedstrijdspel en de beleving dat deze normen onlosma-
kelijk verbonden zijn met het verschijnsel sport. Naast doelstellingen die sportin-
herent zijn, zoals de basisbeginselen van sport zonder welke de sport in georgani-
seerd verband niet kan bestaan, staat het fenomeen immers in relatie tot andere
publieke doelen zoals gezondheid (zie hoofdstuk 3). 

Amateurbepalingen en bijvoorbeeld dopingregels doen een beroep op de ‘integri-
teit’ van de sport. Het verschil tussen deze regelingen ligt in het gegeven dat ama-
teurregelingen uitgaan van het goede en deugdzame van het doelvrije spel en
dopingregels slechts indirect te herleiden zijn naar het oorspronkelijk amateuris-
me, en aarden in de perceptie dat sportbeoefening gezond is, of op zijn minst
behoort te zijn. Daarbij komt dat in geval van ‘zuivere amateursport’ geen sprake
is van een economische activiteit en dit deugdzame verschijnsel vanzelf al aan de
mededingingsbepalingen ontkomt (zie hoofdstuk 14). Is sprake van een economi-
sche activiteit dan kunnen bepalingen die het niet-belonen van de sporter betref-
fen aan de mededingingsbepalingen worden getoetst. Door vernietiging van der-
gelijke bepalingen komt het bestaan van de sport niet in gevaar maar wordt juist
de ontwikkeling van sport gestimuleerd. Dopingregels komen met name voor in
de topsport en zijn anders dan amateurregelingen ook of vooral ingegeven door
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economische motieven en staan, in tegenstelling tot amateurregelingen, ten dien-
ste aan de economische exploitatie van het product. Net als regels die bepaald
wangedrag verbieden, dragen dopingregels bij aan de waarde van het product, en
sluiten aan op marktdoelstellingen. Efficieny-overwegingen in een mededingings-
rechtelijk betoog doen in dit geval recht aan de aard en het doel van deze regelin-
gen.
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DEEL 6

Het mededingingsrecht en regelingen betreffende de arbeid van de speler





Inleiding deel 6 

Het kan zijn dat de sportorganisatie niet langer alleen optreedt als een markt-
meester en zich richt op de regulerende en controlerende taak die voortvloeit uit
de basisbeginselen van sport (hoofdstuk 1) of zich richt op de waarborging van
bepaalde doelen van algemeen belang (hoofdstuk 3). De sportorganisatie heeft,
net als andere organisaties waar bevoegdheden aan zijn toegedeeld, de neiging om
steeds meer te reguleren. Naast onder meer de plicht om de eenheid in het wed-
strijdspel en de onderliggende rivaliteit tussen de deelnemers op het veld te waar-
borgen, rekent de sportorganisatie tot haar taken de spelersmarkt en de exploita-
tiemarkt aan regulering te onderwerpen. 

Regelingen die de arbeid van spelers betreffen komen in tal van hoedanigheden
voor. Het gaat om transfertermijnen en vergoedingenregelingen wegens de over-
gang van een speler en om bijvoorbeeld typisch Amerikaanse regels als de draft-
regel die de overgang van een college-speler naar de Major League mogelijk
maakt. Transferregelingen die in relatie staan tot de beroepssport zijn van invloed
op de arbeidsrelatie tussen de speler en de club. Dergelijke regels zijn verder ver-
wijderd van de harde kern van sport dan definiërende regels en fundamentele
competitieregels (zie par. 2.4). De regels zijn van origine ook meer economisch
van karakter. Dit blijkt alleen al uit het feit dat de regels voornamelijk voorkomen
in de beroepssport en verbonden zijn met de exploitatie van de sport. De regels
zijn oorspronkelijk tot stand gekomen om de zo veel mogelijk gelijke krachtme-
ting te waarborgen (transfertermijnen) en de continuïteit van het samenwerkings-
verband te waarborgen (transferregelingen). 

De basisbeginselen en de positief maatschappelijke inkadering van het verschijn-
sel in relatie tot dit type sportregelingen bezitten een bepaalde functie en een zeke-
re gelding binnen het recht. Sommige sportregelingen zijn namelijk niet (direct)
te herleiden naar de basisbeginselen die van het fenomeen uitgaan, maar kunnen
worden gerechtvaardigd om redenen die zeker op het eerste gezicht zeer sport-
specifiek lijken. Zo komt, al dan niet terecht, aan het evenwicht tussen geldmid-
delen en sportprestaties in de sport een zeker gewicht toe.





33 Transfertermijnen

‘Players say the owners are stupid, owners say the players are greedy, and they’re

both right. They make one pine for the simpler days when owners were greedy and

players were stupid.’

Richard Collins1

33.1 Inleiding

Het Hof van Justitie EG deed in het arrest Lehtonen (zie hoofdstuk 11) geen uit-
spraak over het mededingingsrecht.2 Uit het arrest valt af te leiden dat een trans-
fertermijn, mits non-discriminatoir, gerechtvaardigd is onder het vrij verkeer. 
A-G Alber oordeelde in zijn opinie in de Lehtonen-zaak dat transferperioden in
overeenstemming met art. 81 EG-Verdrag zijn, nu de regelingen het regelmatig
verloop van de wedstrijden verzekeren. 

33.2 Waardering 

Het is vanuit de basisbeginselen van sport niet wenselijk dat de spelers op ieder
moment kunnen overstappen naar een andere club. Deze regels werden immers
destijds opgesteld om een einde te maken aan de wanorde die was ontstaan door-
dat spelers vaak voor meerdere teams tegelijkertijd uitkwamen.3 Uit de zo veel
mogelijk gelijke krachtmeting en de wens een winnaar aan te wijzen volgt dat de
club gedurende een zekere tijd uit een bepaalde teamcompositie dient te bestaan.
Een transfertermijn draagt bij aan de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting, maakt
het mogelijk om een winnend team aan te wijzen na afloop van het speelseizoen
en stimuleert op deze wijze de mededinging tussen de deelnemende clubs in rela-
tie tot de exploitatiemarkt. De regeling draagt dus bij aan de efficiency van het
sportsamenwerkingsverband en de kwaliteit van het sportproduct, ‘de competitie’. 

1 James Quirk en Rodney Fort, James Quirk, Hard Ball : The abuse of power in pro team sport, Princeton, New
Jersey: Princeton University Press 1999, p. 3. Richard Collins, Time, August 8, 1994, p. 65.

2 HvJ EG 13 april 2000, Lehtonen en Castors Braine, C176/96, Jur. p. I-2681.
3 Zie H. T. van Staveren, Het voetbalcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981,

p. 40 en 256.





34 Transferregelingen

‘The equality among all members of the League [of nations], which is provided in

the statutes giving each state only one vote, cannot of course abolish the actual mate-

rial inequality of the powers concerned.’

Hjalmar Branting1

34.1 Inleiding

In hoofdstuk 11 werd kort stil gestaan bij transferregelingen in relatie tot de bepa-
lingen van het vrij verkeer. In dit hoofdstuk gaat het om transferregelingen en het
mededingingsrecht. Het geheel van regelingen dat betrekking heeft op de over-
gang van een speler naar een andere club wordt aangeduid met ‘transferregelin-
gen’ of ‘transfersysteem’. Deze regelingen zijn niet direct noodzakelijk om de
eenheid van het wedstrijdspel, de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting of het
onderliggende nationale rivaliteitskarakter, te waarborgen (zie hoofdstuk 1). Vaak
gaat het dan om een samenspel van regelingen die soms verwijzen naar regelge-
ving van de sportorganisatie en, of (zoals in Nederland) verwijzen naar het natio-
naal arbeidsrechtelijk systeem, zoals een systeem van ontbindingsvergoedingen
bij tussentijdse ontbinding van een arbeidsovereenkomst. 

Bij teamsporten staat bij de totstandkoming van de wedstrijd of competitie de
arbeidsrelatie tussen de speler en het team centraal. Professionele teamspelers zijn
veelal werknemers in de zin van het EG-Verdrag (zie hoofdstuk 8.2).2 Zowel in de
Verenigde Staten als in Europa maken clubs gebruik van een standaard spelers-
contract (‘uniform player contract’). Dit contract staat model voor het individuele
arbeidscontract dat de speler sluit met het team, en wordt op bepaalde aspecten
ingevuld zoals de hoogte van het loon, of aangevuld met secundaire arbeidsvoor-
waarden. De club is bovendien via lidmaatschap verbonden aan de sportorganisa-
tie en dient zich aan de regelgeving van de bond te houden. Dit betekent dat het
team veelal verplichtingen die de overgang van een speler betreffen, overeenkom-
stig de afspraken met de sportorganisatie, via een verwijzingsclausule in het

1 Winnaar van de nobelprijs voor de vrede in 1921 in een lezing in het Auditorium van de Universiteit van Oslo.
De vertaling is gebaseerd op de Zweedse tekst gepubliceerd in Les Prix Nobel en 1921-1922. ‘ The great
powers which, from various motives, direct the development of the world toward good or evil, either forging
the links of a higher concept of humanity or pandering to the greed of the few, will always exert an influence
far greater than their individual votes, regardless of any permanent support they may or may not receive from
the votes of dependent states. A formally recognized equality does, however, accord the smaller nations a posi-
tion which they should be able to use increasingly in the interest of humanity as a whole and in the service of
the ideal. The prerequisite is merely that they try as far as possible to act in unison’. 

2 Zie hiervoor en zie ook Conclusie Stix -Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak
264/98, 29 maart 2001 verwijderd uit het register op 2/4/01, onder 75.



arbeidscontract oplegt aan de speler. De zowel verenigingsrechtelijke als arbeids-
rechtelijke verwijzingen geven een extra moeilijkheid, doch ook een extra dimen-
sie, aan de hieronder te bespreken mededingingsrechtelijke problematiek. 

Een transfer kan betrekking hebben op de wisseling van club binnen dezelfde
bond of op de wisseling van een speler naar een andere bond binnen dezelfde tak
van sport. Binnen Europa vindt een transfer binnen één en hetzelfde georganiseerd
verband plaats. In Europa maken de clubs immers in de regel deel uit van de mon-
diale piramidale structuur en veranderen spelers van club binnen de eigen natio-
nale competitie of beproeven hun kansen buiten de landsgrenzen, in weliswaar een
andere nationale competitie, maar nog steeds binnen de internationaal georgani-
seerde piramidale structuur (zie par. 2.3). De laatste situatie, de wisseling waarbij
een club (of school) buiten de sportorganisatie betrokken is, doet zich vooral voor
binnen de Verenigde Staten. Dit komt door de gesloten sportorganisatiestructuur
en het bestaan van meerdere sportorganisaties in een bepaalde tak van sport, bij-
voorbeeld major versus minor league versus bijvoorbeeld de NCAA (zie hoofd-
stuk 2.4.3). Hoewel in de Verenigde Staten de meeste transfers zich ten aanzien
van American football, basketball en baseball binnen het eigen continent afspelen,
krijgen de typisch Amerikaanse sporten door globalisering steeds vaker te maken
met internationale transfers, bijvoorbeeld van Japanse baseballspelers naar de
Amerikaanse Major League Baseball. Ook basketbal krijgt steeds vaker te maken
met buitenlandse spelers. Voor ijshockey is deze trend echter al vroeg na het ont-
staan van de league ingezet. Thans bestaat de NHL voornamelijk uit buitenlandse
spelers, het merendeel afkomstig uit Canada. American football daarentegen
bestaat voornamelijk uit Amerikaanse spelers. 

34.2 Ontwikkeling van transferregelingen

Regelingen die de overgang van een speler betreffen, ook wel mobiliteitsbeper-
kende regelingen genoemd, ontstonden in de Verenigde Staten in de honkbalsport
al eind 19e eeuw en zijn later, samen met de organisatie van de competitie, over-
gewaaid naar Engeland.3

De clubs kampten met spelers die gedurende het seizoen van club wisselden,
of voor meerdere clubs uitkwamen. Daarnaast gingen clubs failliet door de hoge
spelerssalarissen die zij moesten betalen als gevolg van een ongebreidelde con-
currentiestrijd op de spelersmarkt. Om de continuïteit van de competitie te waar-
borgen, besloten de gezamenlijke clubs of teameigenaren, een regeling te treffen
die het de speler verbood gedurende het speelseizoen over te stappen naar een
andere club (de transfertermijn, zie par. 11.2 en 33). Tevens werd destijds in de
baseballsport in de Verenigde Staten het ‘reservesysteem’ ingevoerd. Het ‘reser-

3 Abrams, M.R. & Cimino, M.M.; ‘Baseball and Antitrust: A historical overview’, Delaware Journal of Corpo-
rate Law 1977-3, p. 94.
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vesysteem’ werd in 1879 in de baseballsport ingevoerd en bestond oorspronkelijk
uit een ‘geheime’ reserveclausule; teameigenaren kwamen overeen dat elk team
een bepaald aantal4 spelers op een ‘reservelijst’ mocht plaatsen. Bovendien kwa-
men de eigenaren overeen dat zij elkaars ‘reservelijst’ zouden respecteren.5 Dit
betekende feitelijk dat de andere teameigenaren niet, zonder de toestemming van
de teameigenaar, met de speler konden onderhandelen over de eventuele overgang
van de speler naar hun team. De club was echter wel vrij om de speler te verhan-
delen. De regel, waardoor een speler niet zonder toestemming van zijn club de
club mag verlaten, werd in de georganiseerde teamsport als beroepssport een
wijdverbreid fenomeen.

Later werd deze zogenaamde ‘reserveclausule’ opgenomen in de standaard spe-
lerscontracten en kwamen de teameigenaren overeen dat niet een bepaald aantal
(bijvoorbeeld vijf spelers) maar alle spelers op de ‘reservelijst’ geplaatst werden,
waardoor de beslissing van de overgang uitsluitend bij de teameigenaren kwam te
liggen.6 In het standaard contract stond bovendien een clausule, die het team toe-
stond het contract te vernieuwen inclusief alle zelfde bepalingen waaronder deze
‘reserveclausule’.7 Spelers die op de ‘reserve list’ voorkwamen hadden de keus of
wederom tekenen bij het team voor het komend seizoen, of de league en de geor-
ganiseerde baseballsport te verlaten.8 De ‘reserve clausule’ is later overgenomen
door de andere Major league sporten en is waarschijnlijk tegelijk met het compe-
titiesysteem overgewaaid naar Europa waar het zijn entree deed in de voetbalsport
en onder de naam ‘retainsysteem’ bekend werd.9 Deze variant op het ‘reservesys-
teem’ veroorzaakte dat spelers feitelijk voor de duur van hun gehele professione-
le carrière ‘gebonden’ waren aan de club.

Van ‘retainsysteem’ naar vergoedingensysteem in Europa
Het door de Engelsen ontwikkelde ‘retainsysteem’ bestond uit twee lijsten. Eén
lijst van spelers die met toestemming van de club over mochten gaan naar een
andere club en een lijst van spelers die dit niet mochten. De spelers die wel toe-
stemming hadden van club te wisselen mochten dat alleen als een redelijke ver-
goeding werd betaald aan de vorige club. De speler kon, als sprake zou zijn van
een onredelijk hoge vergoeding, daartegen in beroep bij een onafhankelijke com-

4 In het begin van de reserve clause waren dat slechts vijf spelers later in 1890 stonden alle spelers op de ‘reser-
ve list’. De ‘reserve’clausule bestaat uit meerdere geschreven en ongeschreven regels, en dus niet uit één bepa-
ling.

5 In de praktijk betekende dat, dat met een speler die op een ‘reserve’ lijst stond niet onderhandeld mocht wor-
den of een contract gesloten werd door een ander team.

6 Het ‘reserve’systeem werd ook gebruikt voor het disciplinair straffen van spelers. Een speler werd op een
‘reserve’ lijst geplaatst en vervolgens geschorst waardoor de speler het komend seizoen was uitgesloten van
deelname aan de competitie.

7 P. Katz, ‘A history of free agency in the United States and Great Britain: who’s leading the charge?’
Comparative labor law journal, 1994-vol. 15, afl. 3, p. 376.

8 E.M. Leifer, Making the Majors: The Transformation of Team Sports in America, Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press 1995, p. 69.

9 Sport en Recht, deel 4, 1996, H.T. van Staveren, p. 24.
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missie van arbitrage. De lijst waarop spelers stonden die niet mochten wisselen,
werd in strijd geoordeeld met het toenmalige Engelse antitrustrecht, waardoor het
systeem zich in Engeland ontwikkelde naar een vergoedingensysteem.10 In navol-
ging van Engeland werd op het Europese continent een vergoedingensysteem
geïntroduceerd. Bij een vergoedingensysteem wordt de overgang van een speler
gekoppeld aan een vergoeding te betalen door de nieuwe club aan de vorige club
van de speler. In de voetbalsport binnen Europa komt uit Frankrijk het meeste aan-
bod van spelers en Engeland, Spanje en Italië worden traditioneel gezien als vra-
gers in de markt. Transferinkomsten vormen bijvoorbeeld een stevige inkomsten-
bron voor de Franse voetbalclubs in Nantes en Auxerre. 

Bij een vergoedingensysteem kan het zijn dat de vergoeding wordt vastgesteld
door het daartoe bevoegde orgaan, zoals een college van bindende adviseurs. Het
kan ook zijn dat de vergoeding het gevolg is van de toepassing van het nationaal
arbeidsrecht op de arbeidsovereenkomst.11 Of dat de vergoeding voortvloeit uit de
regelgeving van de sportorganisatie, zoals het geval was in het Bosman-arrest van
1995 dat in Europa veel stof heeft doen opwaaien, of een combinatie van syste-
men.12 De sporten in de Verenigde Staten kennen geen vergelijkbaar vergoedin-
gensysteem. De financiële vergoedingensystemen die ooit voorkwamen in de
regelgeving van de bond zijn door toepassing van het antitrustrecht teniet gegaan
(zie hieronder).13

Met het Bosman-arrest14 in 1995 werd via de toepassing van de vrij-verkeerbepa-
lingen een einde gemaakt aan compensatievergoedingen voor de club, binnen de
EU/EER, die de speler na afloop van zijn contract kwijt raakte aan een andere
club, binnen de EU/EER (zie hoofdstuk 11). Het Hof van Justitie EG in de zaak
Bosman introduceerde wel twee nieuwe rechtvaardigingsgronden: ‘Gezien het
grote maatschappelijke belang van sport en inzonderheid van het voetbal in de
Gemeenschap, moet worden erkend, dat de handhaving van een zeker evenwicht
tussen de clubs door een zekere gelijkheid van kansen en de onzekerheid van
resultaten veilig te stellen en de aanmoediging van de indienstneming en opleiding
van jonge spelers, rechtmatige doelstellingen zijn.’15 Een beroep op bovenge-
noemde rechtvaardigingsgronden kan alleen slagen als de sportregeling in kwes-
tie non-discriminatoir is, geschikt is om de verwezenlijking van het betrokken
doel te waarborgen, nodig is voor het bereiken van dat doel en niet verder gaat dan
nodig is. In het Bosman-arrest werden beide rechtvaardigingsgronden van de hand
gewezen omdat compensatievergoedingen niet noodzakelijk, geschikt en evenre-

10 Eastham Verenigde Staten Newcastle United Football Club ltd (1964) Ch. 413, Zie ook H. T. van Staveren, Het
voetbalcontract: op de grens van sportregel en rechtsregel, Deventer: Kluwer 1981, p. 258.

11 Zie ook H.T. van Staveren meer uitgebreid over het transfersysteem in Het Voetbalcontract, op de grens van
sportregel en rechtsregel, Kluwer: Deventer, 1981, p. 255-351.

12 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921.
13 Soms vindt wel een spelersruil plaats; zo kan een team een draftkeus inruilen voor een speler. 
14 Koninklijke Belgische Voetbalbond t. J.-M. Bosman, Zaak C-415/93, 15 december 1995, jur. 1995, I-4921.
15 Koninklijke Belgische Voetbalbond t. J.-M. Bosman, Zaak C-415/93, 15 december 1995, jur. 1995, I-4921, r.o.

106.
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dig werden geacht ter realisatie van deze vermeende deugdzame doeleinden.16 Er
bestond dus destijds een onvoldoende juridische basis om een dergelijk vergoe-
dingensysteem in stand te houden. 

34.3 Transferregelingen en het kartelrecht 

Op de arbeidsmarkt opereren vragers, de ondernemingen/clubs en aanbieders, de
potentiële werknemers/spelers. Bovengenoemde regelingen, waaronder ook trans-
fertermijnen (zie vorig hoofdstuk), vergoedingensystemen en het ‘reserve sys-
teem’, staan in een gespannen relatie tot zowel het arbeidsrecht als het mededin-
gingsrecht. De arbeidsmobiliteit van de speler wordt immers aangetast, waardoor
de speler niet vrij is arbeid te verrichten waar het hem goeddunkt. Mobiliteits-
beperkende regels beperken de allocatie van de belangrijkste factor van productie
in de sportsector, namelijk arbeid. Clubs komen overeen (een bepaalde periode)
niet met elkaar te concurreren als het gaat om de diensten van de speler en/of
maken de overgang van de speler naar een andere club afhankelijk van een aantal
condities. In mededingingsrechtelijke termen gaat het bij al deze beperkingen
opgenomen in de regelgeving van de bonden, betreffende het vrij verkeer van spe-
lers om een horizontale regeling tussen alle teams waarbij onderling afgesproken
is met de spelers overeenkomsten te sluiten onder bepaalde restrictieve voorwaar-
den. 

In het algemeen zijn mededingingsacties in relatie tot de inputmarkt zeldzaam
en komen vrijwel altijd voor als sprake is van een machtige koper of een groep
kopers die gezamenlijk handelen. Bij een markt waarbinnen strikte mobiliteitsbe-
perkingen gelden, opereren uitsluitend de clubs als zowel vrager als aanbieder op
de transfermarkt. Een belangrijke factor daarbij is dat de speler niet kan uitwijken
naar een andere bond. In de sport geldt nu eenmaal dat de spelers vanwege de
monopolistische structuur niet kunnen uitwijken naar andere marktalternatieven
(zie par. 15.4).17 Het verschil met andere gezagssituaties is dat de sporter zich wel-
iswaar aan de macht van de bond kan onttrekken door het lidmaatschap op te zeg-
gen, maar vanwege de monopolistische organisatiestructuur, feitelijk geen kant op
kan. 

In mededingingsrechtelijke termen duidt dit op de situatie dat slechts één aan-
bieder, of in geval van de spelers, één koper namelijk het samenwerkingsverband
als geheel, de markt beheerst. Zijn de spelers volkomen uitgesloten van andere

16 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921, r.o. 107.
17 Dissenting opinion, Wald, Circuit Judge in Brown versus Pro Football, Inc, District of Colombia Circuit, 1995.

De Amerikaanse rechter Wald geeft in zijn dissention opinion in Brown aan dat monopsonie zal leiden tot een
vermindering van de output en legt uit wat dit voor de sport betekent: ‘Because some talented athletes will
switch to other sports or other professions, or decide not to enter the field, the overall quality of athletic per-
formance in the sport will decline, to the detriment of consumers’. Maar zouden werkelijk door de situatie van
monopsonie spelers zich omscholen naar een andere sport, of als individu besluiten niet te spelen? Is dit realis-
tisch, vooral als de sporter al vaak vanaf heel jonge leeftijd zich committeert aan een bepaalde tak van sport en
toch ook (of vooral) gedreven wordt door de passie voor juist die sport en bovendien veel moet laten wil hij de
top bereiken en zich aan de top kunnen handhaven? Zal een American footballer zijn sport inwisselen voor bij-
voorbeeld baseball en dan vanzelf op het hoogste niveau kunnen deelnemen?
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marktalternatieven en ligt de economische macht volledig in handen van de geza-
menlijke teameigenaren die de prijs bepalen die zij voor de belangrijkste factor
van productie, de spelersarbeid, willen betalen, dan is sprake van een situatie van
monopsonie op de spelersmarkt.18 Een monopsonie is die toestand op de markt
waarbij sprake is van één enkele koper van een bepaald type goed of dienst.19

Monopsoniemacht is macht aan de vraagzijde van de markt, terwijl monopoliem-
acht bestaat uit macht aan de aanbodkant. In geval van een monopsonie is de
onderneming in staat om de prijs naar beneden te dwingen, onder de prijs die bij
een normale werking van de markt tot stand zou komen. Dit betekent dat de onder-
neming de mogelijkheid heeft om de vraag naar input te beperken. De hoeveelheid
die wordt uitgewisseld is zowel in het geval van een monopolie als in het geval van
een monopsonie lager dan bij een normale werking van de markt. Er is dus spra-
ke van inefficiënte allocatie. Volgens economische theorie leiden lagere inputprij-
zen bij een situatie van monopsonie dus niet tot lagere output prijzen. 

Een situatie van monopsonie op de markt brengt tegengestelde effecten
teweeg, dus werkt als een spiegel in vergelijking tot de effecten veroorzaakt door
een monopolie. En dus verdient een situatie van monopsonie een andere aanpak.
Het team is als het ware de consument van de spelersarbeid. De teams zijn ver-
antwoordelijk voor de beperkende regelingen en geen benadeelden van de eigen
gedragingen. In de meeste studies over het mededingingsbeleid concentreren de
verhandelingen en discussies zich in iedere willekeurige sector voornamelijk op
de productmarkt. Dit blijkt ook duidelijk uit de bezorgdheid van de Europese
Commissie over de ‘productie van het professionele voetbalschouwspel’, maar
ook uit de situatie in de Verenigde Staten met doelstellingen als ‘consumer welfa-
re’ als ook op het Europese continent uit de bewoordingen van art. 81 lid 3. Bij
beperkingen op de spelersmarkt werkt een strikte interpretatie van prijs cq. out-
putregel in het kader van ‘consumer welfare’ dus niet. Als kostenverlaging via
marktmacht als efficiency wordt gezien, dan kan het kartelverbod nooit worden
toegepast op gezamenlijke gedragingen in relatie tot de spelersmarkt.20 Met ande-
re woorden: de focus moet niet liggen op de kostenreducerende effecten, maar op
eventuele ‘efficiencies’ in de markt, ook als het gaat om arbeidregulerende maat-
regelen in de sport. Daarbij verdient het aanbeveling om de focus niet te leggen
op de productmarkt, maar op de arbeidsmarkt. 

De mededingingsrechtelijke ratio, ligt dan in het gegeven dat horizontale onder-
nemingen (clubs) met elkaar afspraken hebben gemaakt over de spelersarbeid en
dat in feite sprake is van een prijs afspraken (‘price fixing agreement’). Er is daar-
naast sprake van een gezamenlijke weigering tot handelen, omdat een team of spe-

18 P.S. Craig, ‘Monopsony in manpower: organized baseball meets the antitrust laws’, Yale Law Journal, 1053,
vol. 62, p. 567-640.

19 Roger D. Blair en Jeffrey L. Harrison, Monopsonie: Antitrust Law and Economics, Princeton, New Jersey:
Princeton university Press 1993, p. 3 W. Adams, J.W. Brock, Monopoly, monopsony, and vertical collusion:
antitrust policy and professional sport, The Antitrust Bulletin 1997, p. 721-747. 

20 Gary R. Roberts, The NCAA, Antitrust and Consumer Welfare, Tulane Law Review, 1996, p. 2643.
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ler, dat/die zich niet neerlegt bij de regels van de sportorganisatie, wordt gesanc-
tioneerd en uitgesloten van deelname aan de wedstrijd of competitie. 

In een volledig vrije markt zouden spelers op ieder moment, zelfs gedurende het
speelseizoen, op een aantrekkelijk aanbod van een andere club in kunnen gaan. Zo
ontstaat een meer concurrerende markt. De stijging van spelerssalarissen is dan
een gevolg van schaarste en heeft te maken met een verschuiving van (monopo-
lie)winsten van de clubs naar de spelers. De sportsector is in die zin niet anders
dan willekeurig iedere andere sector: een club zal een speler goed betalen maar zal
de speler nooit meer betalen dan de toegevoegde waarde die de speler heeft voor
het team. 

Via mobiliteitsbeperkende regels wordt het salaris dat de speler bij een vrije
werking van de markt zou hebben ontvangen, afgeroomd. Het waren dan ook juist
de spelers die als benadeelden van de concurrentiebeperkende gedraging in de
Verenigde Staten antitrustwetten aanwendden om meer vrijheid te creëren op de
spelersmarkt. Ook in Europa hebben de meeste juridische conflicten zich tot nu
toe geconcentreerd op regelgeving van de sportorganisatie die het de speler(s)
belette(n) deel te nemen aan de competitie21, of deelname afhankelijk maakte van
bepaalde voorwaarden

34.4 Mededingingsbezwaren ten aanzien van compensatie-
vergoedingen 

De Europese Commissie maakte in 1998 ten aanzien van de regeling betreffende
compensatievergoedingen voor de club die de speler na afloop van zijn contract
kwijt raakte aan een andere club, de volgende mededingingsrechtelijke bezwaren
kenbaar aan de voetbalsportorganisatie.22

1. De nationale sportorganisaties en hun clubs hebben door de afspraak om bij
de overgang van een speler een bevorderings- of opleidingsvergoeding te beta-
len afgezien van de vrijheid van die clubs om spelers in dienst te nemen zon-
der betaling van een transfersom of van een vergoeding die daadwerkelijk in
de opleiding van spelers is geïnvesteerd en die op objectieve wijze is berekend.

2. Door de afspraak worden de kosten van elke transfer ten onrechte opgedreven,
wat ten nadele is van de totale economie van het transfersysteem en dienten-
gevolge van de productie van het professionele voetbalschouwspel.

3. De regels ten aanzien van de betaling van vergoedingen en de regels die een
club verbieden een speler in dienst te nemen in het geval van eenzijdige ont-
binding van zijn contract hebben tot strekking en gevolg de bevoorradings-

21 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. 
22 Europese Commissie DG IV Mededinging 14-12-1998, IV/36.583, Punten van bezwaar van de Commissie van

14-12-1998 tegen de Federation Internationale de Football Association met betrekking tot een uitvoeringspro-
decure van art. 85 van het EG-Verdrag.
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bronnen van de clubs wat betreft spelers te beperken. De concurrentie tussen
de clubs wordt belemmerd doordat deze regels het normale regime van vraag
en aanbod vervangen door een uniform mechanisme dat ertoe leidt de bestaan-
de situatie in stand te houden en de clubs van de mogelijkheid te beroven de
gelegenheden te benutten om spelers in dienst te nemen, die zich onder nor-
male concurrentieverhoudingen aan hen zouden aanbieden in de
Gemeenschap en in de EER.

34.4.1 Waardering 

De clubs zijn niet vrij om spelers aan te trekken zonder het betalen van een trans-
fervergoeding, of voor een lagere vergoeding dan gevraagd. De keus van de clubs
is beperkt.23 Hoewel zeker sprake is van een mededingingsbeperking laat dit
onverlet dat bij deze mededingingsrechtelijke analyse tal van kanttekeningen ge-
plaatst kunnen worden. Bestaat er voor de clubs meer keus als geen sprake zou
zijn van een transfersysteem? Deze zienswijze miskent dat bij totale afwezigheid
van het transfersysteem, inkomensdistributie plaatsvindt van de clubs naar de spe-
lers. Met andere woorden: aannemelijk is dat bij afwezigheid van een transfersys-
teem, de spelerssalarissen met het bedrag van de compensatievergoeding zullen
toenemen. De keus van de, economisch zwakkere, clubs neemt door de verschui-
ving van inkomen dan ook niet toe. Aangenomen kan worden dat traditionele
opleidingsclubs juist een bron van inkomsten zullen verliezen. Bovendien zullen
individuele clubs als reactie, arbeidscontracten voor een langere periode afsluiten
waardoor via het arbeidsrecht de weg naar een vrije spelersmarkt wordt afgesne-
den. 

De Europese Commissie ziet alleen iets in een vergoeding die ‘daadwerkelijk
in de opleiding van spelers is geïnvesteerd en die op objectieve wijze is berekend’.
Waar bestaan die kosten nu eigenlijk uit?24 Is het mogelijk om de opleidingskos-
ten te berekenen, laat staan om deze op ‘objectieve wijze’ te berekenen? Wat zijn
‘opleidingskosten’ eigenlijk? Welke club leidt de speler op? Leidt de allereerste
voetbalclub waar een zesjarige voor het eerst speelt het spelertje op, of is dat de
club die hem op veertien jarige leeftijd ontdekt? En wie leidt wie eigenlijk op?
Leidt de (ster)speler ook niet (ten dele) het team op, door zijn inzet gaan de ande-
ren misschien wel efficiënter spelen en komt dan niet juist door zijn inzet een
kwalitatief hoogwaardig product tot stand? 

De Europese Commissie betoogt voorts dat door de afspraak de kosten van
elke transfer ten onrechte worden opgedreven, wat ten nadele is van de totale eco-
nomie van het transfersysteem en dientengevolge van de productie van het pro-
fessionele voetbalschouwspel. Is dit zo? Er is toch alleen sprake van een distribu-
tie van inkomen van de speler naar de club? Heeft dit dan negatieve consequen-

23 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001
verwijderd uit het register op 2/4/01, onder 98.

24 Vgl. Th. J. van Seggelen, De afschaffing van het transfersysteem vanuit het perspectief van de spelersorgani-
satie in Sport en Recht deel 4, Haarlem: De Vrieseborch 1996, p. 66.
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ties voor de samenleving? Immers, dergelijke beperkende regelingen hebben een
kostenreducerend effect en dit heeft in het algemeen een prijsdaling van het pro-
duct ten gevolge. In de baseballsport in de Verenigde Staten, waar vanwege de
‘baseballexemption’ (zie par. 5.3.1) lange tijd de meest vergaande mobiliteitsres-
tricties bestonden, viel het nadeel bij de consument dan ook nagenoeg mee: de tic-
kets waren nog steeds goed betaalbaar, er was capaciteit genoeg in de stadia en de
toegang tot de wedstrijden en competitie via de televisie was in grote mate gra-
tis.25 Het kostenvermeerderend aspect in de vorm van een stijging van de salaris-
kosten ten gevolge van de inkomensdistributie naar de spelers, leidt misschien wel
tot verliezen bij de clubs en drijft misschien wel juist de prijs voor de wedstrijd of
competitie op? Het einde van het op het verenigingsrecht gebaseerde transfersys-
teem als gevolg van het Bosman-arrest wordt toch vaak, al dan niet terecht, als één
van de oorzaken genoemd van de deplorabele financiële situatie waarin tal van
voetbalclubs in de jaren na het Bosman-arrest verkeerden en soms nog verkeren.26

Als laatste werpt de Europese Commissie op dat het ‘uniform mechanisme’
ertoe leidt dat clubs van de mogelijkheid worden beroofd om spelers in dienst te
nemen, die zich onder normale concurrentieverhoudingen aan hen zouden aan-
bieden. In een normale markt en vanuit een economisch perspectief wordt het con-
tract met het vorige team alleen verbroken als het voor de speler aantrekkelijk is
om de overgang te maken. De nieuwe club maakt een efficiencyafweging en is
bereid meer te betalen aan de speler en eveneens bereid om het vorig team voor
het verlies van de speler schadeloos te stellen. 

Belangrijk is dus te onderkennen dat het enerzijds gaat om een arbeidsrechtelijke
relatie tussen de speler en de club en anderzijds dat deze contractuele arbeids-
rechtelijke relatie wordt beïnvloed door regelingen opgenomen in de statuten of
reglementen van de sportorganisatie. De individuele arbeidsrechtelijke overeen-
komst, als een ‘gewone’ overeenkomst tussen twee partijen valt buiten de sfeer van
het mededingingsrecht. Mobiliteitsbeperkende regelingen die opgenomen zijn in
de regelgeving van de sportorganisatie kunnen wel binnen de werkingssfeer van
het mededingingsrecht (en in Europa binnen de vrij-verkeerregels) vallen. Van
belang is dan vanuit die optiek de vraag of regelingen die de productiefactor
arbeid reguleren wel opgenomen moeten worden in de regelgeving van de bond. 

Balog (1998), conclusie Stix-Hackl27

De A-G in de zaak Balog, gaat in op de mededingingsrechtelijke kanten van het
transfersysteem en sluit aan bij de mededingingsrechtelijke bezwaren van de
Europese Commissie en neemt als uitgangspunt de overwegingen van het Hof van
Justitie EG in het Bosman-arrest. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft geen uit-

25 P.D. Staudohar, Playing for dollars: labor relations and the sports business, New York: Cornell University Press
1996, p. 18.

26 Zie bijvoorbeeld Dienst onderwijs, cultuur en welzijn Gemeente Den Haag aan de Gemeenteraad, Balanssteun
NV ADO Den Haag, 7 april 2000. 

27 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001
verwijderd uit het register op 2 april 2001.

Hoofdstuk 34 347



spraak kunnen doen omdat de zaak werd geschikt.28 De A-G heeft wel haar ver-
korte conclusie op schrift kunnen stellen. 

De Hongaarse voetballer Balog was in dienst als voetballer bij de Belgische pro-
fessionele voetbalclub Royal Charleroi Sporting Club (RCSC). Zijn contract ver-
liep op 30 juni 1997 en op 21 april 1997 doet de club hem een nieuw voorstel voor
het komend seizoen. Balog wilde naar een andere club, maar de vereiste transfer-
vergoeding, stond daaraan in de weg. Net voor het Europese Hof van Justitie een
uitspraak zou doen, is de wereldvoetbalbond tot een financiële schikking geko-
men met de Hongaarse speler. 

A-G Stix-Hackl geeft in haar conclusie op hoofdlijnen bij de zaak Balog aan dat
de clubs met elkaar concurreren om spelers. Om volledig te zijn geeft zij terecht
aan dat er geen separate markt bestaat voor professionele voetballers uit derde lan-
den. De Italiaanse regering gaf aan dat de spelers in hun talent zo uniek zijn dat
de vraag gerechtvaardigd zou zijn of de performance van de speler wel substitu-
eerbaar is.29 Ten eerste, zo stelt de A-G, toont het transfersysteem zelf al dat spra-
ke is van substitueerbaarheid, ten tweede gaat het om de ‘sporting value’ van de
speler, de club probeert tegen een zo gunstig mogelijke prijs een positie in het
team in te vullen en als laatste stelt de A-G dat de performance voor het team niet
betekent dat hij niet voor een ander team zou kunnen spelen.30 Zij concludeert: 

‘(...) The relevant market for the transfer regulations is therefore the market which is formed by

the supply of and demand for players, hence the acquisition market …’31

Wat betreft de geografische markt geeft de A-G aan dat het gaat om het territori-
um van alle sportorganisaties waarin de transferregelingen worden toegepast.32

Hoewel zij in deze zaak heeft erkend dat het niet de taak is van het Gerecht van
eerste aanleg om een nieuw transfersysteem te ontwikkelen, gaat zij opmerkelijk
ver in voorstellen die waarschijnlijk wel op communautaire goedkeuring kunnen
rekenen.

28 Over de Balog-zaak zie o.a. R. Blanpain, De Belgische Voetbalbond, het Vlaams Decreet Martens en het
Arbitragehof: vrijheid en gebondenheid in de sport: de CAO van 12 juni 1998, de Balog case, Leuven, Peeters,
1998 

29 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001
verwijderd uit het register op 2 april 2001, onder 89.

30 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001
verwijderd uit het register op 2 april 2001, onder 89-91.

31 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001
verwijderd uit het register op 2 april 2001, onder 92.

32 Ter vergelijking ‘competition for Division I soccer players in the United States’ was volgens de jury in MLS
niet de relevante markt. De markt voor soccer-players betrof niet de ‘Verenigde Staten’ noch ‘Divisie 1’ maar
een grotere markt: MLS zou met veel concurrentie te maken krijgen van buiten de Verenigde Staten en ook van
niet-Divisie 1 clubs. Nu echter de MLS zelf naar voren bracht dat de bond verwachtte iets van ‘control’ te heb-
ben over de spelerssalarissen wordt het ‘... impossible to rule out abstractly the possibility of a jury finding of
MLS market power in a broader market.’

348 Transferregelingen



‘The question of necessesity of payments on the occasion of the transfer of a player depends

essentially on the occasion of the size of the payment.’33

En de ‘size of payment’ moet worden gebaseerd op ‘objectieve criteria’ die zuiver
verband houden met de opleidingskosten, zoals:
– de bijdrage van de speler aan het economisch succes van de club34 (deze bij-

drage is vanzelfsprekend niet objectief meetbaar);
– duur van het contract;
– het betaalde salaris;
– leeftijd;
– spelniveau.35

Verder, zo spreekt zij zich uit, zal het mogelijk moeten zijn om de transferinkom-
sten te verdelen over alle clubs waar de speler ooit heeft gespeeld, inclusief ama-
teurclubs. Zij geeft ter overweging aan de transferinkomsten alleen te koppelen
aan de eerste transfer. De vraag is welke transfer dat dan moge zijn, vooral ook
gezien de voorgaande overweging dat de inkomsten over alle voorgaande clubs
verdeeld moeten worden. Als alternatief draagt zij een fonds aan om clubs te ver-
goeden voor de opleiding. Dit geld kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld opbreng-
sten uit entreegelden of uit televisie-inkomsten.36 De A-G loopt op dat moment
vooruit op een nieuw te ontwikkelen transfersysteem. 

34.5 Nieuw transfersysteem voor voetbal in Europa

Na het Bosman-arrest bleven de transferregeling (compensatievergoeding), voor
internationale transfers van voetballers afkomstig van niet-Lidstaten naar
Lidstaten (en omgekeerd), en het zogenaamd alternatieve arbeidsrechtelijke geo-
riënteerde transfersysteem dat betrekking heeft op afkoop- of ontbindingsvergoe-
dingen bij tussentijdse ontbinding van een contract bestaan.37 Zonder het bestaan
van mobiliteitsbeperkende regelingen is de speler dus, net als de club, binnen de
grenzen van het nationale arbeidsrecht, vrij om het contract te verbreken. In het
nationaal arbeidsrecht in Nederland komen bij tussentijdse ontbinding van een
contract, afkoop- of ontbindingsvergoedingen tot stand. Zo bestaat bij afwezig-
heid van een vergoedingensysteem een alternatief arbeidsrechtelijk georiënteerd
transfersysteem. Na het Bosman-arrest werden langlopende contracten gesloten

33 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001,
onder 115. Verwijderd uit het register op 2 april 2001.

34 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001,
Onder 115. Verwijderd uit het register op 2 april 2001.

35 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001,
Onder 116. Verwijderd uit het register op 2 april 2001.

36 Conclusie Stix-Hackle, Tibor Balog versus Royal Charleroi Club ASBL (RCSC), Zaak 264/98, 29 maart 2001,
Onder 117. Verwijderd uit het register op 2 april 2001.

37 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. M. Boetekees en H.T. van Staveren,
Voetbaltransfers onder vuur van de Europese Commissie en de FIFA, Ars Aequi 2001, p. 226, e.v. 
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met het oog op hoge afkoopsommen bij tussentijdse ontbinding van het contract.
Onder dit arbeidsrechtelijk systeem was in de vijf jaar na het Bosman-arrest, spra-
ke van een verdrievoudiging van de salarissen en transfervergoedingen (in de
vorm van ontbindingsvergoedingen).38 Zonder het bestaan van mobiliteitsbeper-
kende regelingen is de speler dus, net als de club, binnen de grenzen van het natio-
nale arbeidsrecht, vrij om het contract te verbreken. Zo bestaat bij afwezigheid van
een vergoedingensysteem een alternatief arbeidsrechtelijk georiënteerd transfer-
systeem, dat niet in strijd is met het mededingingsrecht omdat sprake is van indi-
viduele afspraken. 

Desondanks ging zowel de overkoepelende voetbalsportorganisatie (FIFA) als
de internationale spelersvakbond (FIFpro) op zoek naar alternatieven om aan de
Europese Commissie voor te dragen. Uiteindelijk hebben slepende onderhande-
lingen geleid tot een ‘gentlemen’s agreement’ tussen de verantwoordelijke Euro-
commissarissen en de overkoepelende voetbalsportorganisaties FIFA/UEFA.
Opmerkelijk is dat de spelersvakbond FIFpro geen partij was bij de overeenkomst.
Wederom werden transferregelingen in de bondsreglementen opgenomen, zij het
dit maal in een andere vorm en onder het toeziend en goedkeurend oog van de
Europese Commissie. Sinds 1 juli 2005 geldt een nieuw FIFA-reglement. Het ver-
goedingensysteem bestaat thans uit een opleidingsvergoedingensysteem (zie hier-
onder). Ook het transfersysteem in het Bosman-arrest droeg overigens de naam
opleidingsvergoeding. Volgens het Reglement moet bij internationale transfers
een opleidingsvergoeding worden betaald. Het FIFA-reglement gaat ervan uit dat
een speler zijn opleiding geniet van zijn 12e tot en met zijn 23e. De regeling komt
er in het kort op neer dat de club die met een speler vóór zijn 23e jaar een contract
sluit, aan de clubs die de opleiding hebben verzorgd een opleidingsvergoeding
verschuldigd is. Deze vergoeding is verschuldigd als de speler na afloop van zijn
contract of gedurende de duur van het contract naar een andere club vertrekt. Het
Hof van Justitie EG stelde in het Bosman-arrest dat de vergoedingen uitsluitend
de gemaakte kosten mogen betreffen.39 De nieuwe regeling is weliswaar beter
afgestemd op de opleiding maar of de regeling perfect aansluit op de gemaakte
onkosten blijft discutabel. 

Voor het mededingingsrecht zijn de volgende bepalingen binnen het nieuwe
transfersysteem van de FIFA van belang:40

‘Opleidingsvergoeding voor jonge spelers (tot 23 jaar)

Om spelerstalent te bevorderen en de competitie in het voetbal te stimuleren, wordt onderkend

dat er voor clubs financiële en sportieve prikkels moeten zijn om in de opleiding en training van

jonge spelers te investeren. De betrokken clubs dienen te worden beloond voor de training en

opleiding van jonge spelers, ook wanneer het contract beëindigd is. De opleiding wordt geacht

te zijn voltooid bij het bereiken van de leeftijd van 23 jaar. 

38 Sport International, februari 2001, p. 84, bron tabellen: Europese Unie (intern document). 
39 HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur. 1995, I-4921. 
40 ‘Principles for the amendment of FIFA rules regarding international transfers’, FIFA, 2001.

Het punt met betrekking tot de contractuele stabiliteit laat ik hier buiten beschouwing. Dit punt staat in nauwe
relatie tot het (nationale) arbeidsrecht. De compensatieregeling bij eenzijdige ontbinding kan mededingings-
rechtelijk worden vergeleken met de opleidingsvergoeding.
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Transferperioden

Teneinde het regelmatige en correct verloop van de sportcompetitie te beschermen, zullen per

seizoen twee algemeen geldende transferperiodes van kracht zijn, met de beperking van één

transfer per speler per seizoen.’

Bovengenoemd systeem is gerechtvaardigd als het systeem beantwoord aan één
van de rechtvaardigingsgronden (het belang van het evenwicht tussen geldmidde-
len en sportprestaties en het belang van de opleiding en indienstneming van jonge
spelers) zoals genoemd in het Bosman-arrest.

34.6 Het argument van het evenwicht tussen geldmiddelen en sport-
prestatie (‘competitive balance’) 

Een spannende wedstrijd trekt meer toeschouwers en is leuker om naar te kijken.41

Een wedstrijd waarbij de teams aan elkaar gewaagd zijn, heeft een hogere econo-
mische waarde. Volgens de economische theorie, wordt aan de competitie meer
waarde toegekend als een zo gelijk mogelijke krachtmeting tussen de deelnemen-
de teams of spelers plaatsvindt. Overigens wil niemand volstrekt gelijke kracht-
meting. Dat betekent namelijk dat niemand zal winnen. Sport is in de basis
gebouwd op de onevenwichtigheid in de krachtmeting. De één is bijvoorbeeld
fysiek sterker dan de ander en kan over een betere coach, materialen, beschikken,
e.d.. 

In relatie tot de spelersmarkt moet, om enige balans te houden binnen de
league, worden voorkomen dat al het speeltalent geconcentreerd raakt in slechts
één of enkele teams. Volgens economische analyse zal bij een vrije spelersmarkt
een speler voor het team uitkomen dat hem het meeste inkomen garandeert. Eén
team waarin al het spelertalent is samengebracht of enkele dominante teams bin-
nen de sportorganisatiestructuur doen de interesse van de toeschouwer afnemen
voor de slechtst presterende teams binnen de competitie, waardoor uiteindelijk het
bestaan van de sportorganisatie/league in gevaar komt. Geen team is er echter bij
gebaat om andere teams, die deelnemen aan dezelfde competitie, volledig uit de
markt te drukken omdat er dan geen tegenstanders meer over zijn.42 Dit probleem
rond het waarborgen van het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties
(zogenaamde ‘competitive balance’) doet zich ook voor in de individuele wed-
strijdsport, maar de sportorganisatie heeft in die sporten geen mogelijkheid om te

41 P.S. Craig, Monopsonie in manpower: organized baseball meets the antitrust laws, Yale Law Journal, 1953, Vol.
62, p. 586: ‘Analysis in 1953 of the major leagues since 1920 indicates that at any given level of national pros-
perity, a league derives 50 percent more gate receipts if the pennant-winning club averages. 575 in won and lost
percentage than it averages 750.’

42 Monopsony in Manpower: organized baseball meets the antitrust laws, 62 Yale Law Journal, 1953, p.
586’Analysis in 1953 of the major leagues since 1920 indicates that at any given level of national prosperity, a
league derives 50 percent more gate receipts if the pennant-winning club averages.575 in won and lost percen-
tage than it averages. Such equality among league members is promoted by trade practices which make it pos-
sible for each club to hire teams of relative equal ability.’
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sturen via bijvoorbeeld transferregelingen.43 In nagenoeg alle gevallen, of het nu
gaat om beperkende regelingen in de Verenigde Staten of in Europa, wordt als
argument aangevoerd dat mobiliteitsbeperkende regelingen het evenwicht tussen
geldmiddelen en sportprestaties waarborgen. Ik merk wel op dat de meest geba-
lanceerde bond niet voor consumenten het meest aantrekkelijke product hoeft te
produceren, omdat sport niet alleen economische theorie is maar ook emotie. Een
baseballfan zal niet zo snel een American footballfan worden omdat de competi-
tie gebalanceerder en dus spannender is. Een fan van AJAX gaat niet zo snel naar
NAC tegen FC Groningen, puur omdat het een spannende wedstrijd zal worden.
Het product is vanwege de sterke identificatie met de sport, sporter, club of het
land, namelijk zeer moeilijk substitueerbaar. 

Of alle voornoemde mobiliteitsbeperkende regelingen en in welke mate dergelij-
ke regelingen een positieve of werkzame bijdrage leveren aan de ‘competitive
balance’, staat op beide continenten sterk ter discussie. In de Verenigde Staten
werd het argument van de ‘competitive balance’ zowel in de hieronder te behan-
delen Mackey-zaak waar de litigieuze Rozelle-rule (hieronder par. 34.9) in het
geding was als in de hieronder te bespreken Mc Neil-zaak naar voren gebracht,
maar de mededingingsbeperkende effecten van de regel(s) wogen zwaarder. 

Aan het argument van de ‘competitive balance’ wordt ten onrechte vaak een te
groot gewicht toegekend. Op het moment dat geldmiddelen een relatie krijgen met
de sportprestatie is altijd sprake van onevenwichtigheid. De ene sporter of club
kan nu eenmaal over meer financiële middelen beschikken dan de andere sporter
of club en deze middelen aanwenden om de sportprestatie te verbeteren. Er bestaat
geen volkomen evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties. Niet iedere
club kan terugvallen op dezelfde afzetmarkt, niet iedere club heeft een kapitaal-
krachtige hoofdsponsor, niet iedere club kan rekenen op een toegeeflijke overheid,
etc. Zodra en zolang geldmiddelen een rol spelen in de sport, zorgen financiële
middelen voor een onevenwichtigheid. Dit was al zo onder de oude Grieken, dit
was ook zo toen sport nog tot de vrije tijdsbesteding van de elite behoorde en dit
is vandaag de dag nog steeds zo. Geld schept mogelijkheden in alle sectoren om
prestatie vooruit te stuwen. Toch kent ook het verband tussen geldmiddelen en
sportprestaties zo zijn uitzonderingen; een team met gemiddeld lage spelerssala-
rissen kan in sommige gevallen toch aardig meekomen in de competitie en omge-
keerd een team waarbij een kapitaal aan spelers rondloopt kan tot slechte resulta-
ten op het speelveld komen. 

43 Zie P.J. Sloane, Restriction of competition in professional team sports, Bulletin of economic research, 1976, afl.
1, p. 3.
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‘The true outlier is the Pittsburgh Steelers, who have the lowest average payrolls of the entire

league between 1990 and 1996 yet posted the fifth best record in the league over that period. At

the other extreme are the Jets, who parlayed the seventh-highest payroll in the NFL into the

second worst playing record.’44

Twee van de rijkste Europese voetbalclubs, FC Barcelona en Real Madrid CF, wer-
den in het seizoen 2007/2008 uitgeschakeld in de UEFA Championsleague. 

Dit laat onverlet dat in mededingingsrechtelijke analyses in de Verenigde Staten
de ‘competitive balance’ als belangrijke efficiency wordt meegewogen en het
beginsel algemeen wordt erkend als nastrevenswaardig doel voor de sportorgani-
satie.45 De moeilijkheid ligt echter in het wegen van deze efficiency. 

Ten eerste dragen geen van de sportregelingen die in relatie staan tot de eco-
nomische exploitatie van de sportprestatie ten volle bij aan deze efficiency. Het
gaat vaak om een complex aan regelingen die allemaal in een bepaalde relatie
staan tot de ‘competitive balance’ en maar ten dele bijdragen aan dit doel. AG-
Lenz en in navolging het Hof van Justitie EG overwogen dat transferregels, in de
vorm van compensatievergoedingen, niet geschikt zijn om het evenwicht op het
gebied van geldmiddelen en sportprestaties in het voetbal te verzekeren. Want, zo
stelt hij, ‘de regels beletten niet dat de rijkste clubs de beste spelers in dienst
nemen, noch dat de beschikbare geldmiddelen een beslissend element zijn in de
sportcompetitie en dat het evenwicht tussen de clubs aanzienlijk wordt ver-
stoord.’46 Hoewel het litigieuze transfersysteem aan minder rijke clubs wel dege-
lijk een belangrijke financiële impuls gaf, achtte het Hof van Justitie EG het
samenspel van regels noch geschikt noch proportioneel. Het omgekeerde klinkt
echter net zo plausibel: transferregelingen geven de minder kapitaalkrachtige
clubs bij verlies van een speler een financiële genoegdoening en impuls waardoor
zij in staat zijn om weer goede spelers aan te trekken of bijvoorbeeld te investeren
in een goede coach waardoor zij investeren in de kwaliteit van het team en de kwa-
liteit van het totale product, de competitie, toeneemt.

Ten tweede bestaan ook altijd minder beperkende oplossingen, waaronder een
zo eerlijk mogelijke verdeling van de inkomsten, aldus het Hof van Justitie EG.
Sportregelingen die hiertoe verplichten zijn echter in de regel dusdanig mededin-
gingsbeperkend dat deze regels in strijd zijn met art. 81 EG-Verdrag. Volgens het
Hof van Justitie EG in navolging van de A-G bestaan er middelen, die het vrij ver-
keer van werknemers niet belemmeren. De A-G noemt het stellen van limieten aan
spelerssalarissen in collectieve arbeidsovereenkomsten en ten tweede het verdelen

44 James Quirk and Rodney Fort, Hard Ball : The abuse of power in pro team sport, Princeton, New Jersey:
Princeton University Press, 1999, p. 86-87.

45 Vgl: Rodney Fort and James Quirk, Cross-subsidization, Incentives, and Outcomes in Professional Team Sports
Leagues, Journal of economic lecture, vol XXXIII, September 1995, p. 1265-1299. en Glenn Knowles, Keith
Sherony and Mike Haupert, The demand for Major League baseball: a test of the uncertainty of outcome hypo-
thesis, The American Economist, Vol. 36, No. 2 (Fall 1992). En Mohamed El-Hodri and James Quirk, An
Economic Model of a Professional Sports league, Journal of Political Economy, p. 1302-256. 

46 Conclusie van A-G Lenz van 20 september 1995, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, Jur.
1995, I-4921, r.o. 107.
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van inkomsten bijvoorbeeld de verkoop van toegangsbewijzen of de inkomsten uit
televisierechten. De collectieve verkoop van televisierechten is echter mededin-
gingsbeperkend naar aard, doel en effect (zie volgend hoofdstuk). Het stellen van
limieten aan spelerssalarissen frustreert de allocatie van arbeid en heeft opgeno-
men in een collectieve arbeidsovereenkomst in de Verenigde Staten geregeld
geleid tot arbeidsonrust en stakingen. 

Ten derde komt dit beginsel vooral tot zijn recht in een gesloten competitie-
structuur, omdat alleen dan sprake is van een meer centraal geleide en coherente
structuur. Ter overweging: de meest gebalanceerde league in de Verenigde Staten
is de NFL. Deze league is gesloten, kent een veelheid aan collectieve verkoopre-
gelingen en de meest vergaande vorm van herverdeling van inkomsten, waarbij
bijvoorbeeld de nationale televisie-inkomsten gelijk verdeeld worden over de
deelnemende teams en zelfs de (lokale) entreegelden verdeeld worden met het uit-
spelende team (in de verhouding 60 (thuisspelende team) : 40 (uitspelende team)).
Deze league kent daarnaast ook vergaande beperkingen op de spelersmarkt, waar-
onder een salary-cap. Clubs in Europa, die zowel deelnemen aan de nationale
competitie als aan een internationale competitie genereren meer inkomen dan
clubs die uitsluitend deelnemen aan de nationale competitie. Dit leidt tot een
steeds groter verschil tussen rijke en armere clubs en dus tot een verzwakking en
een toename van onbalans in de nationale competitie. Om aan deze zorg tegemoet
te komen verdient het aanbeveling om voor de nationale competitiestructuur een
meer Europees gerichte structuur in de plaats te stellen. Overigens blijkt uit een
vergelijking tussen de periode dat in de baseballsport in de Verenigde Staten de
meest beperkende arbeidsregulerende regelingen golden en de periode dat sprake
was van een haast volledig vrije markt, dat er geen enkel bewijs is dat een vrije
spelersmarkt een nadelige invloed heeft gehad voor het evenwicht. De league
kwam juist ten tijde van een vrije spelersmarkt meer in balans.47

Ten vierde wordt regelmatig met twee maten gemeten, clubs willen vooral die
regelingen handhaven die de individuele club goed uitkomt en laten zich minder
leiden door doelstellingen die bijdragen aan de efficiency van het samenwer-
kingsverband als geheel. 

Deze efficiency moet daarom om alle bovengenoemde redenen met de nodige
scepsis tegemoet worden getreden. 

47 James Quirk en Rodney Fort, Hard Ball, the abuse of power in pro-team sports, Princeton: Princeton University
Press, 1999, p. 63. en Paul Weiler, Leveling the playing field: How the law can make sports better for fans,
Cambridge: Harvard University Press 2000, p. 183.
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34.7 De aanmoediging en de indienstneming van jonge spelers 

Naast het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties wordt in Europa door
het Hof van Justitie EG in het Bosman-arrest nog een rechtvaardigingsgrond voor
een inbreuk op de vrij verkeer regels genoemd. Het Hof van Justitie EG over-
weegt: 

‘Met betrekking tot het tweede doel moet worden erkend, dat het vooruitzicht een transfer-, pro-

motie- of opleidingsvergoeding te ontvangen, de voetbalclubs inderdaad kan aansporen op zoek

te gaan naar nieuw talent en jonge spelers op te leiden.’

Binnen de systematiek van het Europese recht doet deze sportspecifieke recht-
vaardigingsgrond vreemd aan. Zal het Hof van Justitie EG beperkende regels toe-
staan in andere sectoren en met betrekking tot andere beroepsgroepen? Zijn beper-
kende regels toegestaan als sprake is van de aanmoediging en indienstneming van
filmspelers, havenarbeiders, winkelpersoneel, e.d.? 

Het Hof van Justitie EG veegt echter ook deze rechtvaardigingsgrond van
tafel, omdat 

‘de sportcarrière van jonge spelers evenwel onmogelijk met zekerheid kan worden voorspeld en

slechts een klein aantal jonge spelers de sport als beroep gaat beoefenen, worden deze vergoe-

dingen gekenmerkt door onzekerheid en toeval en staan zij in ieder geval los van de reële kos-

ten die de opleiding van zowel de toekomstige beroepsvoetballers als degenen die nooit beroeps-

voetballer zullen worden, voor de clubs meebrengen. In die omstandigheden kan het vooruitzicht

dergelijke vergoedingen te ontvangen, geen beslissende stimulans zijn om jonge spelers in dienst

te nemen noch een geschikt middel om deze activiteiten te financieren, met name niet voor klei-

ne clubs.’

Uitgaande van het prestatiestreven en met inachtneming van bepaalde budgettaire
beperkingen zal de onderneming die werknemer aantrekken die op grond van zijn
prestaties verwacht wordt de beste bijdrage te leveren aan de onderneming als
geheel. Dit is niet anders in de sport. Net als bij andere beroepsgroepen is talent
schaars. In de kweekvijver zwemmen nu eenmaal meer vissen rond dan uiteinde-
lijk doorstromen naar de top, of het nu gaat om de sterspeler of bijvoorbeeld de
topadvocaat. Dit neemt niet weg dat geïnvesteerd wordt in de kweekvijver en dat
het via goede scouting best mogelijk is jong talent op te sporen. Er valt met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel degelijk te bepalen of een speler
het in zich heeft tot de beroepssport door te dringen. Ook een (ervaren) docent
weet wie de beste is in zijn vak en of diegene bepaalde karaktereigenschappen
heeft om ver te komen in dit betreffende vakgebied. Ook de vioolleraar weet of
zich onder zijn leerlingen een toptalent begeeft, of het er altijd uitkomt is een
tweede, maar dit geldt altijd voor de ontwikkeling van absoluut toptalent. Hoewel
de oorspronkelijke transfervergoedingen in de sport gekenmerkt worden door een
bepaalde mate van onzekerheid neemt dit niet weg dat het geld dat ter beschikking
komt voor dit doel aangewend kan worden. Mij wordt daarom niet duidelijk waar-
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om transferinkomsten geen ‘beslissende stimulans’ of een ‘geschikt middel’ kun-
nen vormen om de indienstneming van jonge spelers te stimuleren. 

Deze rechtvaardigingsgrond door toepassing van het vrij verkeer wordt doorge-
schoven naar het mededingingsrecht en dient zich aan als efficiency op de spe-
lersmarkt. Het is na het Bosman-arrest niet duidelijk welke waarde aan deze grond
moet worden toegeschreven in relatie tot transferregelingen. Bovendien zie ik niet
in waarom het Hof van Justitie EG specifiek voor de sport een bijzondere recht-
vaardigingsgrond voor de opleiding en indienstneming van jonge sporters in het
leven heeft geroepen. Er geldt in andere bedrijfstakken ook geen rechtvaardi-
gingsgrond voor een beperking van de verbodsbepalingen als het gaat om de
opleiding en indienstneming van jonge mensen.

Bij een vrije werking van de markt is het aan de onderneming om een zo aan-
trekkelijk mogelijk arbeidsklimaat te scheppen waardoor de jonge talentvolle
werknemer voor deze specifieke onderneming zal kiezen. Deze noodzaak is niet
groter, of meer bijzonder, in de sport. Ook in andere beroepsgroepen bestaat een
ongewone noodzaak om jong talent vroeg te ontdekken en te cultiveren, toch
bestaat er geen ‘transfersysteem’ als een zelfregulerend privaatrechtelijk veran-
kerd systeem. In alle bedrijfstakken bestaat bovendien de noodzaak om de goede
krachten voor een wat langere periode aan het bedrijf te binden, zeker als het
bedrijf in opleidingen investeert. Het is dus ook bij een normale werking van de
markt, niet meer dan normaal dat de werkgever probeert de investering in scou-
ting en opleiding veilig te stellen en het dienstverband zo aantrekkelijk mogelijk
te maken voor de talentvolle medewerker. Deze mogelijkheid heeft de werkgever
zonder zich mededingingsbeperkend te gedragen ook. De individuele werkgever
is onder het mededingingsrecht immers vrij om individuele afspraken met een
individuele werknemer te maken en deze afspraken neer te leggen in een arbeids-
overeenkomst met de sporter. 

34.8 VS: Transferregels 

Behoudens de beladen uitzondering voor Baseball (zie hiervoor 5.3), stond voor
de andere sporten toetsing aan het antitrustrecht open. Rechter Hand was in de
Gardella-zaak van mening dat de Sherman Act zeker die praktijken zou moeten
verbieden, die het een persoon beletten zijn beroep uit te oefenen.48 De NFL49

(National Football League), gestructureerd naar het voorbeeld van Major League
Baseball, maakte in het standaard spelerscontract oorspronkelijk melding van de
‘reserve clausule’. Later in 1947 werd de ‘reserve clausule’ vervangen door een

48 Gardella versus Chandler, 172 F. 2d 402, 408 (2d Cir. 1949) ‘Whatever other conduct the Acts may forbid, they
certainly forbid all restraints of trade which were unlawful at common-law, and one of the oldest and best esta-
blished of these is a contract which unreasonably forbids anyone to practice his calling.’

49 De eerste league werd in 1920 opgericht (American Professional Football Assn) later in 1922 werd de naam
veranderd in National Football League.
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‘one-year-option clausule’.50 Deze regel opgenomen in de standaard-spelers-con-
tracten gaf het team het recht op de diensten van de speler voor het komend speel-
seizoen. Na dat jaar kon de speler overgaan naar een ander team. Het team dat een
speler moest afstaan kreeg wel een vergoeding toegekend. De Rozelle-rule werd
in het football ingesteld als reactie op een onvolkomenheid in de ‘option clausu-
le’ waardoor de speler R.C. Owens van de San Francisco Forty-Niners in 1962 kon
overstappen naar de Baltimore Colts. Deze regeling genoemd naar de
Commissioner (zie par. 2.4.4) van football, Rozelle, hield in dat de Commissioner
compensatievergoedingen vast kon stellen bij de overgang van een footballspeler
naar een ander team.51 In 1976 kwam footballspeler Mackey52 op tegen deze
Rozelle rule. In de praktijk stelde Rozelle namelijk zulke hoge compensatiever-
goedingen vast dat bijna geen enkele speler overstapte naar een ander team. De
beslissing van de Commissioner was bovendien definitief, er was geen beroep
mogelijk. In eerste instantie ging het Federal Court in Minneapolis uit van een
gezamenlijke weigering van de teams om met elkaar op de spelersmarkt in con-
currentie te treden, waardoor de Rozelle-rule dusdanig beperkend werd geacht dat
door de District Court werd uitgegaan van een ‘concerted refusal to deal’ ofwel
een ‘group boycott’ waardoor de regel zonder meer (per se) in strijd met het anti-
trust recht werd geoordeeld. In hoger beroep koos het Circuit Court voor een rule
of reason benadering en verdedigde de benadering door te overwegen: 

‘The NFL assumes some of the characteristics of a joint venture in that each member club has a

stake in the success of the other teams.’53

Deze benadering deed meer recht aan het unieke karakter van de sport, zo vond
het Circuit Court, dan een per se benadering. De NFL verdedigde de redelijkheid
van de beperkende Rozelle-rule door te wijzen op:
– het gevaar van het verlies van het evenwicht tussen geldmiddelen en sport-

prestaties (‘competitive balance’): spelers zouden hun teams verlaten voor
economisch daadkrachtige(r) teams en teams gevestigd in een aantrekkelijker
klimaat; 

– bescherming van de investering in scouting en opleiding; 
– noodzakelijkheid van de beperking voor de continuïteit en kwaliteit van het

spel.

50 In de Amerikaanse sporten werd bijvoorbeeld een option-clausule opgenomen. Deze regel opgenomen in de
standaard-spelers-contracten gaf het team het recht op de diensten van de speler voor het komend speelseizoen,
na dat jaar kon de speler overgaan naar een ander team. Het team dat een speler moest afstaan kreeg wel een
vergoeding toegekend. In American football, ijshockey (en basketbal) werden zulke hoge compensatievergoe-
dingen toegekend dat in de praktijk zelden een speler over ging naar een ander team. Robertson versus National
Basketball Association, 72 F.R.D. 64, S.D.N.Y. (1976) aff’d 556 F. 2d 682 (2d Cir. 1977).

51 De Commissioner is het centrale bestuursorgaan binnen een league. Hij vertegenwoordigt de league bij vragen
die de gehele competitie betreffen.

52 Eerder had een andere footballspeler al een poging ondernomen maar zonder succes, geen schending van de
antitrust wetten. Kapp. versus national Football League, 390 F. Supp. 73 (1974), aff’d. 586 F. 2d 644 (9th Cir.
1978), cert. Denied, 441 U.S. 907 (1979).
ackey v National Football League, 543 F. 2d. 644 (8th Cir. 1976), cert. Dismissed, 434 U.S. 801 (1977).

53 543 F. 2d at 619.
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Geen van de hiervoor genoemde gronden slaagden. Ook bij de rule of reason
benadering oordeelde het Circuit Court dat er sprake was van schending van het
antitrustrecht.54 Hoewel in de Verenigde Staten aan het belang van het sportieve en
financiële evenwicht binnen de competitie enig gewicht werd toegekend, woog
over het algemeen de beperkende werking op de spelersmarkt ten aanzien van dit
compensatievergoedingensysteem zwaarder.55 De Rozelle-rule was noch noodza-
kelijk noch voldoende geschikt om de voornoemde doelen te verwezenlijken en
bovendien onnodig beperkend. Want, zo vond het Circuit Court, de regel beperkt
de mededinging tussen de clubs om in hun spelersbehoefte te voorzien; de regel
tast de onderhandelingspositie van de spelers aan; de spelers zijn daarom niet vrij
en dus zijn de salarissen lager dan bij een vrije markt het geval zou zijn. Bij afwe-
zigheid van de regel zouden meer spelers hun kansen beproeven bij een ander
team. Sinds 1993 zijn American footballspelers vijf jaar gebonden aan het team,
daarna zijn zij vrij om te gaan:’ free agent’.56

Ook het basketball kende een soortgelijke option-clausule als in het American
Football praktijk was na vernietiging van het ‘reservesysteem’.57 Ieder team had
het recht om de speler het komend jaar wederom te contracteren, na het uitspelen
van het ‘optionjaar’ was de speler ‘in principe’ vrij om te onderhandelen en een
contract te tekenen met een ander team. Ook de basketbalspelers deden een beroep
op het antitrustrecht. Het basketbal kende destijds twee rivaliserende leagues de
NBA en de ABA, waardoor de salarissen als gevolg van de onderlinge competitie
tussen de twee bonden hoger waren, dan bij afwezigheid van concurrentie.58 De
ABA en de NBA zagen zich genoodzaakt om te fuseren omdat de enorme con-
currentie de winsten van de teams afroomde. In 1970 begonnen de gesprekken. De
spelers zagen niets in een fusie, zij vreesden met name dat de fusie het einde zou
betekenen van de hoge salarissen. Zij spanden een antitrustzaak aan. Behalve de
fusie stelde Robertson, een speler van de Cincinnati Royals (NBA) en een aantal
andere spelers, ook het standaard spelerscontract, en de college-draft (zie hieron-
der) ter discussie.59 Het federale court achtte zich bevoegd omdat zij de mobili-
teitsbeperkende regels een dreiging voor de ‘ideals of free competition’ oordeel-

54 Mackey versus NFL, 543 F.2d 606 (1976), Mackey versus National Football League, 407 F. Supp. 1000 (D.
Minn. 1975).

55 J. Quirk en R.D. Fort, Pay dirt. The business of professional Team Sports, Princeton: Princeton University press,
1992 updated 1997, p. 278: ‘The player reservation system including the college or rookie free agent draft, per-
forms somewhat the same functions as revenue sharing does, in that it lowers salaries and bonuses paid to play-
ers (by restricting their bargaining rights), and redistributes income from strong to weak drawing teams through
the cash that is received by weak drawing teams in their player sales to strond drawing teams.’

56 M.bt. de American Football sport zie M.D. Mako, Rules restricting Player Movement Under The Federation
Internationale de Football: Do They Violate U.S. Antitrust Law? New York Law School Journal of International
and Comparative Law, 1999, p. 407-434.

57 J.Quirk & R. D. Fort, Pay dirt: the business of professional team sports, Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1992, p. 202.

58 R.G. Noll & B.A. Okner, The economics of Professional Basketball, Washington DC: The Brookings
Institution, 1973, p. 11.

59 Robertson versus National Basketball Association, 385 F. Supp. 149 (1974).
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de, en liet dit argument zwaarder wegen dan de arbeidsrelatie tussen spelers en
teamleiding. Bovendien waren de beperkingen eenzijdig door de NBA opgelegd
en niet tot stand gekomen na uitvoerige onderhandelingen met de spelers. Er kon
dus geen sprake zijn van een immuniteit voor de antitrustwetten, op grond van de
arbeidsuitzondering, de laborexemption (zie hieronder). Het federale Court stelde
zich op het standpunt dat alle mobiliteitsbeperkende regels per se in strijd waren
met de Sherman Act. Overigens had ook de fusie volgens het federale court onge-
oorloofde mededingingsbeperkende effecten. 

Nog voor de verklaringen tot een definitieve beslissing konden leiden kwam in
1976 een cao, ‘Collective Bargaining Agreement’ (hierna: CBA) tot stand. De
zaak Robertson resulteerde in een schikking, het zogenaamde ‘Robertson-settle-
ment’60. Het CBA was een onderdeel van deze schikking. In het CBA verdween
de ‘optionclausule’ uit de contracten, en er kwam een ‘right on first refusal’-sys-
teem. Dit ‘right of first refusal’ gaf het team het recht om een aanbod te doen
gelijk aan het bod dat de speler was gedaan door een ander team, waardoor het
team de kans kreeg de speler te behouden. Dit recht werd alleen gegeven aan ‘res-
tricted free agents’. Dit zijn spelers die minder dan twee contractperioden bij het
team in dienst zijn, of spelers met minder dan vier jaar ervaring in de league
(NBA). Thans worden basketbalspelers ‘free agent’ na een periode van vier jaar of
na afloop van het tweede contract als dit contract eerder eindigt. 

34.9 Waardering transferregels

Inmiddels bestaat, gelet op het gentlemen’s agreement tussen de Europese
Commissie en de voetbalsportorganisatie en de situatie in de Verenigde Staten,
consensus dat beperkende regelingen op de spelersmarkt moeten bestaan. Op dit
moment is vooral de vraag relevant welke regelingen mogen bestaan, welke vorm
deze regelingen moeten hebben en hoe beperkend de regelingen mogen zijn. Dat
het ‘reserve systeem’, het ‘retain-systeem’ en de ‘Rozelle-rule’ beperkend uit-
werkten behoeft nauwelijks betoog, concurrentie tussen clubs werd uitgeschakeld
en de spelers moesten de beslissing van de teamleiding zich laten welgevallen of
hen werd het recht tot spelen ontnomen. De transferregelingen in het Bosman-
arrest waren lang niet zo restrictief zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld de
‘Rozelle-rule’, maar ook deze regels werden door de Europese Commissie te
beperkend geacht om redenen die niet uitblinken door helderheid. 

De nieuwe transferregelingen gaan weliswaar minder ver dan het ‘oude’ trans-
fersysteem, maar nog steeds verder dan in een normale markt het geval zou zijn.
De regelingen beperken nog steeds de vrijheid en mobiliteit van de speler. De twee
geaccepteerde rechtvaardigingsgronden in het Bosman-arrest geven ook nu geen

60 Over de ‘Robertson settlement’ zie Greenberg & Gray, 1998, p. 52: ‘The settlement … had to be approved by
the Court, including an oversight function retained by court and its special master for a period of ten years from
the date of the settlement.’
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aanleiding om het nieuwe transfersysteem te vrijwaren. De regels beletten nog
steeds niet dat de rijkste clubs de beste spelers in dienst nemen, noch dat de
beschikbare geldmiddelen een beslissend element zijn in de sportcompetitie. Ook
nu bestaan de alternatieve methoden die A-G Lenz opperde (zoals de verdeling
van inkomsten) nog steeds om een evenwichtiger krachtenveld te bewerkstelli-
gen.61 De onzekerheid en toeval een vergoeding te ontvangen neemt dit nieuwe
systeem ook niet weg. 

De Europese Commissie heeft via het gentlemen’s agreement aangegeven dat
het binnen een politiek maatschappelijke context wenselijk is een transfersysteem
te handhaven. Het is aan het Hof van Justitie EG een zekere gevoeligheid voor de
politiek maatschappelijke context te verweven in de ruimte die een geschiktheids-
en noodzakelijkheidstoets hiertoe, zowel onder het vrij verkeer als het mededin-
gingsrecht (Wouters-route, par. 19.3.4), biedt. 

61 Conclusie van A-G Lenz van 20 september 1995, HvJ EG 15 december 1995, Zaak C-415/93, Bosman, 
Jur. 1995, I-4921, r.o. 139.
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35 Het stellen van leeftijdsgrenzen

‘Aan de uitbuiting van minderjarigen is nog altijd geen einde gekomen. Het grootste

probleem zijn kinderen die niet voor een competitie zijn geselecteerd: zij worden in

een vreemd land achtergelaten, waar ze vaak in de illegaliteit terechtkomen en kwets-

baar worden voor verdere uitbuiting.’

Witboek Sport, Europese Commissie

35.1 Inleiding

Naast een opleidingsvergoedingensysteem, schept het nieuwe door de Europese
Commissie goedgekeurde transfersysteem in voetbalsport, sportregelingen die de
minderjarige voetbalspeler moeten beschermen.1

EU
Bescherming van minderjarigen volgens het door de Europese Commissie goed-
gekeurde FIFA-reglement.

‘Teneinde een stabiele omgeving te creëren voor de training en opleiding van jonge spelers,

mogen spelers jonger dan 18 jaar uitsluitend internationaal worden getransfereerd of voor het

eerst worden geregistreerd, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a) de familie van de speler verhuist om niet aan het voetbal gerelateerde redenen naar het land

van de nieuwe opleidingsclub, of

b) binnen de EU/EER: de nieuwe club garandeert een passende regeling te hebben getroffen

met betrekking tot de sportieve opleiding en de schoolopleiding in het geval van spelers met

een leeftijd die tussen de minimum arbeidsgerechtigde leeftijd in het land van de nieuwe

opleidingsclub en 18 jaar ligt. Hiertoe zal een gedragscode worden opgesteld door de voet-

balinstanties, die eveneens op de naleving hiervan zullen toezien.’

Het FIFA reglement maakt een (discriminatoir?) onderscheid tussen spelers jon-
ger dan achttien jaar binnen de EU/EER en daarbuiten. Binnen de EU/EER wor-
den namelijk in principe geen extra concurrentiebelemmeringen, naast de al
bestaande nationaal arbeidsrechtelijke minimum-leeftijdsgrenzen opgeworpen.
De FIFA-regeling werpt wel nieuwe leeftijdsgrenzen op. Het (nationale) arbeids-
recht beperkt als het ware al de mededinging, doordat personen niet vrij zijn om
hun arbeid op jonge leeftijd aan te bieden. Buiten de EU/EER kunnen (EU/EER)
clubs in principe niet langer aanspraak maken op spelers jonger dan achttien jaar.

1 FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players.



Dit heeft tot gevolg dat ondernemingen (clubs) binnen de EU/EER niet langer met
elkaar kunnen concurreren om de gunst van jonge talentvolle buitenlandse spelers.
De ondernemingen (clubs) worden hierdoor in belangrijke mate beperkt in hun
voorzieningsbronnen. Ook andere actoren op de spelersmarkt. zoals de voetbal-
makelaars (ondernemingen), zullen ten gevolge van deze regeling in hun concur-
rentiemogelijkheden op de spelersmarkt worden beperkt. 

VS: Haywood versus Denver Rockets 
Het instellen van een leeftijdsgrens in het Europese gentlemen’s agreement lijkt
op de Amerikaanse eis dat een speler pas na graduation voor de draft in aanmer-
king kon komen. De Amerikaanse regel had als oogmerk de jongere te stimuleren
zijn schoolopleiding af te maken. Beide regelingen, zowel de Europese als de
Amerikaanse, doen immers een beroep op het algemeen belang als enerzijds, de
bescherming van de minderjarige (EU), en anderzijds de educatieve functie van
sport (Verenigde Staten). Deze vergelijkbare regel stuitte in de Verenigde Staten
al eerder op mededingingsrechtelijke bezwaren, en werd zelfs via een per se bena-
dering omver geblazen.

In de Verenigde Staten in het basketball sneuvelde als gevolg van de zaak
Haywood versus Denver Rockets2 door toepassing van het antitrustrecht de regel
dat een student om in aanmerking te komen voor een draft al vier jaar lang afge-
studeerd moest zijn. Spencer Haywood ging niet langer naar college maar werd,
tegen de leagueregels in, gedraft door de Seattle SuperSonics. De regel gaf overi-
gens niet aan dat de speler lessen moest volgen en stelde ook geen directe leef-
tijdsgrenzen. Het District Court concludeerde dat sprake was van een gezamenlij-
ke weigering, ‘group boycott’ en dus werd een per se schending van de Sherman
Act aangenomen. Tot dezelfde conclusie kwam een District Court zes jaar later
toen de regel in het ijshockey ter discussie stond, die bepaalde dat het een speler
vanaf de leeftijd van twintig jaar pas was toegestaan deel uit de te maken van de
WHA (World Hockey-Association).3 In 1984 werd via een antitrust zaak door Bob
Boris ter discussie gesteld dat een student pas over mocht naar Major league foot-
ball na ‘graduation’. De regel van de USFL werd door het District Court, gelijk de
situatie in basketball, als een groupboycott gezien en de regel was dus eveneens
per se in strijd met de Sherman Act. De NFL voelde dat zijn draftregeling in een
komend proces eveneens in strijd zou komen met het antitrustrecht en paste de
draftregel aan. Toch kwam ook deze nieuwe regel in een recente zaak onder vuur
te liggen. 

Footballspeler Clarett stelde de regels van de NFL ter discussie die bepaalden
dat een speler pas voor een draft in aanmerking komt na afloop van drie speelsei-
zoenen na high-school-graduation. Deze regel werd ooit ingesteld om de atleet
aan te moedigen na highschool de overstap te maken naar college. Lees: het waar-
borgen van de educatieve functie van sport. Het District Court achtte deze regel in

2 Haywood versus Denver Rockets, 1971 Trade Cas. 73,536 (D.C. Cal. 1971). 
3 Linseman versus World Hockey Association, 439 F. Supp. 1315 (D. Conn.1977).
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strijd met section 1 Sherman Act. Zonder veel woorden stelde de court dat deze
praktijk van de NFL zonder meer anti-competitief was. Hoewel in de zaak Clarett
door de NFL naar voren werd gebracht dat de regel jonge spelers beschermde,
stelde het District Court dat deze bescherming ook via de weg van medische
onderzoeken gerealiseerd kon worden. Deze gedachtegang is onbevredigend. Een
organisatie mag best eisen stellen aan zijn werknemers. De arbeidsmarkt kenmerkt
zich namelijk door tal van beperkende regelingen. Voor het beoefenen van een vak
geldt in de regel het vereiste dat de werknemer in het bezit moet zijn van een
diploma. Deze restrictieve voorwaarde, als een opleidingseis, wordt in het alge-
meen gerechtvaardigd op basis van het maatschappelijk belang, zoals de bescher-
ming van de werknemer, de bescherming van de beroepsgroep, de beroepsorgani-
satie en de maatschappij. Ook deze regels zijn aan juridische grenzen gebonden,
met inachtneming van bijvoorbeeld de grondrechten (non-discriminatie) en bin-
nen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, waaronder het evenredigheids-
beginsel.

Overigens werd in hoger beroep de uitspraak in Clarett teruggedraaid, de
regels werden daar aangemerkt als bijkomende onderwerpen (mandatory subjects)
binnen het collectief onderhandelingsproces als vallend buiten de werkingssfeer
van het antitrustrecht. Hieruit wordt de verschuiving naar het arbeidsrecht duide-
lijk, maar komt ook tegelijkertijd de gespannen verhouding tussen het antitrust-
recht en het (collectief) arbeidsrecht naar voren (zie hoofdstuk 37).4

35.2 Waardering

Het beschermen van de jeugdopleidingen of het beschermen van de amateurclubs
waar de jonge talentvolle spelers worden opgeleid, kunnen naar voren worden
gebracht als argumenten voor het instellen van leeftijdsgrenzen bij transfers in de
EU. In de Verenigde Staten, getuige de strikte toepassing van de per se rule, wer-
den dergelijke argumenten niet meegewogen. Een eventuele acceptatie van de
regeling in Europa wordt vooral ingefluisterd door sociaal politieke motieven. De
handel in minderjarigen, met name afkomstig uit de ontwikkelingslanden, wordt
onwenselijk geacht en wellicht kan door dit verbod beter worden opgetreden tegen
deze handel. Naar verwacht weegt dit argument zwaarder dan eventuele vrij-ver-
keer- of mededingingsbezwaren.5 Deze gedachte vindt steun in het Witboek Sport
van de Europese Commissie, waarin de Commissie een paragraaf wijdt aan de
bescherming van minderjarigen en aankondigt toe te blijven zien op de richtlijn
betreffende de bescherming van jongeren op het werk, en de Commissie-Lidstaten
en sportorganisaties voorstelt om samen te werken om de ‘morele en lichamelijke
integriteit van jongeren te beschermen door informatie over de bestaande wetge-

4 Maurice Clarett versus National Football League, United States Court of Appeals for the second Circuit. May
24, 2004, 78 Docket No 04-0943 9.

5 Vergelijk het commentaar van Roberts van 21 oktober 1996, The faculty Voice- Athlets turning pro and other
abonimations, op de website van de NCAA, http://www.ncaa.org/news/1996/961021/comment.html.

Hoofdstuk 35 363



ving te verspreiden, minimumnormen vast te stellen en goede praktijken uit te
wisselen.’6 Het nationale arbeidsrecht kent overigens niet voor niets leeftijdsgren-
zen en het verbod van leeftijdsdiscriminatie. Het gaat dus niet in de eerste plaats
om mededingingsbezwaren maar om sociaal politieke motieven die bij uitstek
thuishoren in het arbeidsrecht. 

6 Witboek Sport, 11 juli 2007, COM (2007) 391 def. 
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36 Draftclausule 

‘You can discover more about a person in an hour of play than in a year of 

conversation.’

Plato

36.1 Inleiding: de draft, een typisch Amerikaanse regeling 

De college-draft is een typisch Amerikaanse sportregel. De draft wordt ook wel in
Europa gepropageerd, om meer balans te krijgen in de competitie en om die reden
in deze dissertatie behandeld.1 De Verenigde Staten kennen het proces waarbij via
een systeem van exclusieve rechten, de spelers die in aanmerking komen voor de
overgang van de collegesport naar de professionele sport, verdeeld worden over de
teams binnen de professionele sportorganisatie.2 De college-draft geeft aan teams
met de slechtste speelresultaten in de competitie de mogelijkheid om eerder een
keus uit te brengen, dan teams die hoog geëindigd zijn in de competitie. Met ande-
re woorden: de plaats van het team binnen de competitie van de league bepaalt de
draftkeus. De keuze gaat in tegengestelde volgorde van de plaats dat het team in
de afgelopen competitie heeft behaald (‘reverse order’). Zo krijgt het team dat als
laatste is geëindigd in de competitie van het voorafgaand speelseizoen de eerste
draftkeus, het team dat als eerste geëindigd is, krijgt de laatste draftkeus. Een spe-
ler die ‘ge-draft’ is door het team mag alleen onderhandelen met dat team. 

De Verenigde Staten kennen de college-draft al sinds 1935. De draft is een uit-
vinding van de football-league. De draft mocht oorspronkelijk pas worden uitge-
voerd na het afsluitend examen van de studentatleet, ‘graduation’.3 De speler had
destijds geen keus, of een contract tekenen met het team dat op hem de keus had
laten vallen of niet deelnemen aan de professionele competitie. Het gevolg was dat
het beste jong talent verspreid werd over de slechtst presterende teams van de
afgelopen competitie. Dit tot grote onvrede van de spelers die niet konden uitwij-
ken naar andere teams. 

De jonge Major league sport basketball (de NBA) was net als de NFL in grote
mate afhankelijk van het aantrekken van nieuwe spelers afkomstig van de ‘colle-

1 Zie het bericht van 22 september 2005 op de BBC website, waarin een voorzitter van een voetbalclub voor-
stelde een salary-cap in te stellen in de voetbalsport. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/eng-prem/
4270348.stm, website bezocht 29 september 2005.

2 Zie NBA versus Williams, US Court of Appeals, 24 january 1995, 2nd Cir.
3 Dit om aan de angst van de Colleges tegemoet te komen dat zij hun beste spelers nog voor graduation kwijt

raakten, zie ook E.M. Leifer, Making the Majors: The Transformation of Team Sports in America, Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press 1995, p. 105.



ges’ en trof in navolging van de NFL ook een ‘draftregeling’.4 Baseball en hockey
volgden pas later met een college-draftsysteem omdat zij voor het aantrekken van
nieuwe spelers minder afhankelijk waren van de ‘colleges’ en jong talent voorna-
melijk van de Minor Leagues (‘farm-system’) vandaan haalden.5 Tegenwoordig
kent iedere Major League rondes (in een vaste periode) regels voor de draft. Het
wil niet altijd zeggen dat de gekozen speler ook zal tekenen bij het team. Als dit
niet gebeurt, keert de speler over het algemeen weer terug in de draftpool.6 Via de
draft werd een mogelijkheid gevonden om de spelersterkte zo gelijk mogelijk te
verdelen over de teams. 

VS: Smith
De draftclausule zelf lag voor het eerst onder vuur in het football in de Smith-zaak7

van 1978. Smith raakte in zijn eerste seizoen voor de Washington Redskins in de
NFL geblesseerd. Twee jaar later doet hij een beroep op de antitrustwetten waarin
hij betoogt dat hij zonder de draftregel een hoger salarisbedrag zou hebben ont-
vangen. Hij slaagt in zijn beroep en ontvangt driemaal de geleden schade. Nog tij-
dens de zaak paste de NFL de regels aan en werd de draft ontdaan van al te strin-
gente beperkingen. Een draftregel heeft echter ook pro-competitieve effecten,
mitsdien de versterking van de gelijke krachtmeting als efficiency wordt gezien,
en is niet in het leven geroepen om horizontale ondernemingen, dus andere clubs,
te boycotten. Het is namelijk niet zonder slag of stoot aannemelijk dat de draftre-
gel zo een negatief effect op de mededinging heeft en geen enkele efficiency dient,
dat deze regel op voorhand als onredelijk moet worden beschouwd, zonder nade-
re analyse van de vermeende negatieve effecten en eventuele rechtvaardigings-
gronden.8 Dergelijke regels komen dan ook eerder voor een toetsing onder de rule
of reason in aanmerking. Toch neemt dit niet weg dat de draft is ingesteld, juist om
de mededinging te beperken. Bovendien impliceerde de oorspronkelijke draftregel
volledige onvrijheid voor de gekozen speler. Het Circuit Court zag mogelijkheden
voor een minder restrictieve draftregel, bijvoorbeeld door de draft te verruimen tot
twee rondes en de rest van de spelers aan de werking van de vrije markt over te
laten. Een feit is dat een draftregel onder de rule of reason alleen kan bestaan als
aangetoond kan worden dat er aanmerkelijke economische positieve effecten aan
kleven, 

‘or at least, if it is demonstrated to accomplish legitimate business purposes and to have a net

anticompetitive effect that is insubstantial.’9

4 J. Quirk & R. D. Fort, Pay dirt: the business of professional team sports, Princeton, New Jersey: Princeton
University Press 1992, p. 188-189. 

5 Farm-system, het talent komt tot bloei bij de clubs in de minor leagues. De clubs in de minor league hebben
een binding met clubs in de major league. Er wordt gezegd dat de naam ‘farm-system’ een grap was tussen de
spelers van de major league ‘growing players on the farm like corn’.

6 In sommige sporten wordt de draftkeus in ‘reverse order’vergeven. Het team dat als laatste eindigde heeft de
eerste keus. 

7 Smith versus Pro Football, inc. 420 F. Supp. 738, 593 F. 2d 1173 (1978).
8 Northern pacific Ry. versus United States, 356 U.S.1 (1958) at 4.
9 Paul C. Weiler & Gary R. Roberts, Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook

Series, St Paul: Thomson West, 2004, p. 191.
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De vraag is voorts of transferregelingen als de draft alleen maar voordelen bren-
gen voor de teameigenaren en nadelig werken voor de spelers. Roberts betoogt dat
deze veronderstelling in elk geval wat betreft de draft niet juist is. De draft beperkt
ook de keus van het team omdat het team in een vrije markt met meerdere spelers
kan onderhandelen en er ook voor kan kiezen om een andere speler aan te nemen
tegen een lager salaris. De draft versterkt volgens Roberts ook de onderhande-
lingsmacht van de gekozen speler, vooral omdat de draft veel publieke aandacht
trekt en dit weer de prijs, het salaris van de speler, omhoog stuwt. Bovendien is het
team op zoek naar een speler voor een bepaalde plek in het team en bestaat er een
grote druk op het team om met de speler overeenstemming te bereiken over het
salaris, ook dit drijft de prijs op.10 Alle belangrijke teamsporten in de Verenigde
Staten kennen een draftregel. 

36.2 Waardering

De draftregel werkt mededingingsbeperkend. De onwenselijkheid van een derge-
lijke regel ligt naast mededingingsrechtelijke bezwaren in de beperkingen die de
speler ondervindt bij onderhandelingen en dus vanwege de arbeidsrelatie meer in
de sfeer van het arbeidsrecht (zie hoofdstuk 37). 

De draftregel zorgt er wel voor dat de teams over een meer gelijke spelers-
sterkte kunnen beschikken. Uit de praktijk in de verenigde Staten blijkt dat de
regel bijdraagt aan het sportieve evenwicht tussen teams. Met andere woorden:
een dergelijke regel kan eventueel rechtvaardiging vinden in het argument van de
gelijke krachtmeting. Daar staat tegenover dat het voor de consument het meest
plezierig is als de speler zijn talent daar inzet waar dit talent het beste tot zijn recht
komt en de markt zonder belemmeringen werkt. De draftregels zijn echter zo
gebonden met de beleving van de sport in de Verenigde Staten en het verschil in
sportstructuur en daarmee met de rol van de ‘colleges’, dat deze regel niet een-
voudig gekopieerd kan worden. Een draftregel verdient vanwege de moeizame
inpasbaarheid in de Europese sport, geen aanbeveling. 

10 ‘In short in my opinion [Roberts], the evidentiary record here supports the conclusion that the draft also has
favourable effect on the bargaining position of players, which to a considerable extent nets out the adverse
effect it has in limiting the players’ right to negotiate with other teams. And this bargaining equivalency vitia-
tes the assertion that players’ salaries are depressed on account of the draft.’ Paul C. Weiler & Gary R. Roberts,
Sports and the Law, text cases, problems, third edition, American Casebook Series, St Paul: Thomson West,
2004, p. 197.
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37 Van de dominantie van het kartelrecht
naar collectief arbeidsrecht 

‘There is no ‘I’ in team but there is in ‘win’

Basketbalspeler Michael Jordan

37.1 Inleiding

De transferregelingen in het Bosman-arrest konden destijds de communautaire
toets niet doorstaan. Wel is het mogelijk andere regelingen, die geen belemmering
vormen voor het vrij verkeer, zoals salarisplafonds, tot CAO-onderwerp te maken.
In veel bedrijfstakken komen collectieve arbeidsovereenkomsten tot stand. Door
collectieve arbeidsovereenkomsten wordt getracht de ongelijkheid tussen werkne-
mers en werkgever(s) op te heffen zodat de druk op salarissen wordt bijgesteld en
de arbeidsomstandigheden verbeteren en/of worden gewaarborgd. Indien de markt
zich kenmerkt door een groot aanbod, zullen de vragers vrije mededinging ambië-
ren boven een systeem van collectieve arbeidsovereenkomsten. In de verwachting
dat zij bij een vrije markt tegen een laag loon gemotiveerde werknemers kunnen
aantrekken. 

In professionele sporten, wanneer het gaat om topsporters, ontstaat een tegen-
gestelde beweging op de markt. Talent is schaars en de onderhandelingspositie van
de sterspeler is sterk. De topatleet kan door zijn relatief sterke individuele onder-
handelingsmacht, hoge salariseisen stellen. De ‘ongelijkheidscompensatie’ in de
arbeidsrechtelijke betekenis van de ongelijke verhouding tussen de machtige
werkgever en zijn onmachtige werknemer gaat dan niet op. Dit is eveneens het
geval in andere branches, als de topmannen/topvrouwen in het bedrijfsleven.
Meestal vallen deze werknemers daarom niet onder een CAO. In tegenstelling tot
het bedrijfsleven kan het echter zo zijn dat de sportbond arbeidregulerende rege-
lingen treft die de macht over deze belangrijke factor van productie weer naar de
kant van de clubs doet uitslaan en de speler onmachtig maakt tegenover dit col-
lectief. 

37.2 EG en het arbeidsbeleid 

Het EG-Verdrag streeft niet alleen economische doelen na, maar pretendeert als
taak een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming tot stand
te brengen. Om dit doel te bereiken richt het Verdrag zich onder meer op het

1 Rechtsgrondslag sociaal beleid: EG: art. 2, 3, 13, 125-130, 136-148 (2, 3, 6a, 109n-109s, 117-125), EGKS: art.
56.



bevorderen van de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid in de Lidstaten.
Vanaf 1989, met het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten, is bin-
nen de Europese Gemeenschap steeds meer aandacht gekomen voor de sociale
politiek van de Lidstaten. Met het Verdrag van Maastricht werd ook een sociale
doelstelling opgenomen. In titel VIII wordt het werkgelegenheidsbeleid nader
bepaald, art. 2 EG-Verdrag jo art. 3 lid 1 sub i. Het Europees sociaal beleid is neer-
gelegd in Deel III, Titel VII, sociale politiek en betreft art. 136-145 van het EG-
Verdrag. Artikel 136 tot en met 139 EG richten zich tot de Sociale Dialoog. De
Sociale Dialoog voorziet in een systeem van raadpleging van werkgevers en werk-
nemers (de sociale partners) op Europees niveau. 

Krachtens art. 138 EG-Verdrag heeft de Europese Commissie de taak om de
raadpleging van werkgevers en werknemers(organisaties) te bevorderen en de
Sociale Dialoog te bevorderen. Artikel 139 richt zich tot het sluiten van overeen-
komsten tussen sociale partners op Europees niveau. Sociale partners verwachten
dat de overeenkomsten worden omgezet naar (communautaire) wetgeving.
Wanneer de sociale partners een overeenkomst hebben bereikt en gezamenlijk
hebben verzocht de overeenkomst ten uitvoer te leggen bij besluit van de Raad op
voorstel van de Commissie volgens art. 139, lid 2 van het EG-Verdrag, dient de
bevoegde commissie een ontwerpresolutie in waarin wordt aanbevolen het ver-
zoek al dan niet in te willigen. 

De ontwikkeling van sociale onderhandelingen op sectorniveau wordt door de
Europese Commissie als een belangrijk onderwerp aangemerkt. In de sportsector
manifesteren zich tal van vraagstukken die zich toespitsen op werkgelegenheid en
arbeidsomstandigheden, waaronder transferregelingen maar ook vraagstukken
rond de ‘over’-belasting van jonge topsporters. Daarbij kan het op het gebied van
het stimuleren van jonge sporters gewenst zijn om in de breedtesport via een
sociale dialoog initiatieven op gang te brengen. Het is aan werkgevers en werkne-
mers in de sportsector om aan het arbeidsbeleid inhoud te geven. Dit gebeurt al op
nationaal niveau. Op communautair niveau bestaat vooral het probleem van de
representativiteit van organisaties in de sportsector. Het EG-Verdrag eist van de
organisatie dat zij representatief op bedrijfstakoverkoepelend, bedrijfstak- of
beroepsniveau is en tevens georganiseerd is op Europees niveau. Er moet vanzelf-
sprekend een bepaald draagvlak zijn om tot overeenkomsten te komen. In de voet-
balsport bestaat thans op werknemersniveau de Fédération Internationale de
Footballeurs Professionels (FIFPro). Aan de kant van de werkgevers in de voet-
balsport bestaat meer onduidelijkheid. Is een overkoepelende voetbalsportorgani-
satie een organisatie van werkgevers? Een dergelijke organisatie verenigt immers
de nationale bonden en niet de clubs als werkgevers. 

37.3 Arbeidsbeleid wringt met het mededingingsbeleid

Wanneer uitgegaan wordt van de achterliggende idee dat concurrentie het meest
goede en meest efficiënte middel is om de economische activiteit te reguleren dan
is het monopoliseren van het arbeidsaanbod niet wenselijk. Daarentegen brengen
collectieve arbeidsovereenkomsten wel orde aan in de arbeidsmarkt via een sys-
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teem van ‘countervailing power’. De werkgeversorganisatie staat tegenover de
onderhandelingsmacht van de vakbond. Er staan als het ware twee monopolies
tegenover elkaar die gezamenlijk de arbeidsmarkt reguleren. Elk der gezamenlij-
ke gedragingen raakt fundamentele aspecten van het mededingingsrecht, als wel
het arbeidsrecht. Het monopoliseren van arbeid via vakbonden is niet in overeen-
stemming te brengen met het mededingingsbeleid. Het gaat namelijk om het
monopoliseren van het arbeidsaanbod via afspraken over loon en arbeidsomstan-
digheden en dit impliceert een in beginsel verboden mededingingsbeperkende
gedraging.2 Met andere woorden: hoe werkzaam is de mededinging als één van de
belangrijkste factoren van productie is gemonopoliseerd? Er kan niet genoeg wor-
den benadrukt dat het arbeidsrecht een wezenlijk andere invalshoek heeft dan het
mededingingsrecht. Aldus dient een afweging plaats te vinden of het arbeidsrech-
telijk- en mededingingsrechtelijk regime met elkaar in overeenstemming zijn te
brengen en indien dit niet het geval is, welk terrein bij een bepaald conflict moet
prevaleren. 

Anders dan in de Verenigde Staten, waar zowel een wettelijke uitzondering, de
statutory laborexemption, bestaat als een uitzondering gebaseerd op jurispruden-
tie, geldt in Europa uitsluitend een uitzondering gebaseerd op jurisprudentie van
het Hof van Justitie EG. Het arrest Wouters incorporeert andere dan mededin-
gingsrechtelijke doelen in de analyse.3 In de zaak Brentjens gaat het om meer spe-
cifieke doelstellingen op het gebied van het collectief arbeidsmarktbeleid te vrij-
waren van mededingingsrechtelijke interventie. In het arrest Brentjens werd de
incongruentie tussen het arbeidsmarktbeleid en het mededingingsbeleid wat
betreft Europa door het Hof voor het eerst bloot gelegd. Sinds Brentjens, Albany,
Fellony, Drijvende bokken, Pavlov is bekend dat binnen het mededingingsrecht
enige immuniteit bestaat voor aan arbeid verwante regelingen opgenomen in
cao’s.4 Bepaalde beperkingen van de mededinging zijn namelijk inherent aan col-
lectieve overeenkomsten tussen vakbonden en werkgever(s). De sociale doelstel-
lingen worden ondermijnd als dergelijke afspraken onder het verbod van art. 81
EG gebracht worden. Dus, zo oordeelde het Hof van Justitie EG, moeten dergelij-
ke overeenkomsten naar hun aard en doel buiten de werkingssfeer van het kartel-
verbod vallen.5 Terwijl A-G Jacobs de inperking van de werkingssfeer nog enige

2 Apex Hosiery Co. versus Leader, 310 US 469 (1940), United States versus Hutchenson, 312 US 219 (1941).
3 Zaak HvJ EG 19 februari 2002, zaak C-309/99 Wouters, tegen Algemene Raad van de Nederlandse Orde van

Advocaten, Jur. I-1577, HvJ EG 21 september 1999, zaak C-115/97-C-117/97, Brentjens, Jur. p. I-6025.
4 HvJ EG 21 september 1999, zaak C-115/97-C-117/97, Brentjens, Jur. p. I-6025; HvJ EG 21 september 1999,

zaak C-67/96, Albany, Jur. p. I 5751; HvJ EG 21 september 1999, zaak C-219/97, Drijvende Bokken, Jur. p. I-
6121; HvJ EG 12 september 2000, zaak C-180/98 t/m C 184/98 Pavlov, Jur. 2000, I-6451, r.o. 118. 
Zie E.J.A. Franssen, A.T.J.M. Jacobs, A.Ph.C.M. Jaspers en K.J.M. Mortelmans, ‘CAO’s en mededingings-
recht’, SMA 2000, p. 324-337.

5 HvJ EG 21 september 1999, zaak C-115/97-C-117/97, Brentjens, Jur. p. I-6025 onder 56 en 57. ‘It is beyond
question that certain restrictions of competition are inherent in collective agreements between organisations
representing employers and workers. However, the social policy objectives pursued by such agreements would
be seriously undermined if management and labour were subject to article 85(1) [now 81] of the Treaty when
seeking jointly to adopt measures to improve conditions of work and employment. It therefore follows from an
interpretation of the provisions of the Treaty as a whole which is both effective and consistent that agreements
concluded in the context of collective negotiations between management and labour in pursuit of such objecti-
ves must by virtue of their nature and purpose, be regarded as falling outside the scope of article 85 (1) of the
Treaty.’
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mate nuanceert, is de overweging van het Hof van Justitie EG ruim. De A-G con-
cludeert dat de immuniteit voor het antitrustrecht in de kern van deze overeen-
komsten ligt, dus op het gebied van salarissen en arbeidsomstandigheden waarbij
geen derde partijen betrokken zijn.6 Het Hof van Justitie EG legt uitsluitend een
verband met de aard en het doel van de cao, waarmee de sociale partners door
gezamenlijke inspanning de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden trachten te
verbeteren. 

In de Albany zaak, brengen het Hof van Justitie EG en de A-G naar voren dat het
legitiem bereik van de collectieve overeenkomsten, arbeidsomstandigheden en
loon betreft. In de zaak Fenelly stelt het Hof van Justitie EG dat de uitzondering
strikt beperkt is tot arbeidsomstandigheden. Voorts kan uit de jurisprudentie wor-
den afgeleid dat een eenzijdig door de werkgeversorganisatie ingestelde regeling,
geen aanspraak kan maken op de uitzondering krachtens de Brentjens-route.7 De
overeenkomst moet langs collectieve onderhandelingen tot stand zijn gekomen.
Volgens de rechtspraak moeten twee vragen worden beantwoord en moet voldaan
zijn aan twee complementaire criteria. 
1. Wat is de aard van de in het geding zijnde overeenkomst? Is de overeenkomst

uit sociale dialoog voortgekomen en gegoten in de vorm van een collectieve
overeenkomst en is deze het resultaat van collectieve onderhandelingen tussen
werkgevers en werknemersorganisaties?

2. Wat is het doel van de overeenkomst? Draagt het bij aan de arbeidsvoorwaar-
den, de omstandigheden van de werknemer? 

De vraag is vooralsnog open of regelingen in de sport nu, zonder meer, geïncor-
poreerd kunnen worden in een CAO en zo aanspraak kunnen maken op de CAO-
immuniteit. Deze vraag moet goeddeels ontkennend beantwoord worden omdat
‘de aard en het doel’ van de regeling betrekking moet hebben op arbeid en arbeids-
omstandigheden, en dat is voor een groot deel van de sportregelingen niet het
geval. Daar staat tegenover dat bepaalde sportregelingen wel degelijk in een ster-
ke relatie staan tot de arbeidsmarkt. De regelgeving van de sportorganisatie, die de
arbeid van de speler betreft, heeft doorgaans betrekking op zijn speelgerechtigd-
heid, of op de wisseling van een speler van club. 

In het Bosman-arrest is verder bepaald dat het vrij verkeer van personen zich
ook uitstrekt tot collectieve regelingen als arbeid in loondienst. Regelingen in
CAO’s die het vrij verkeer van personen of diensten aantasten zullen dus in strijd
zijn met het EG-recht. Enerzijds is dus sprake van een uitzondering voor CAO-
bepalingen en laat het EG-Verdrag werkgevers en werknemersbonden toe en
anderzijds worden de vrij-verkeerbepalingen aangewend om het gedrag van deze
twee monopolies te reguleren. 

6 ‘Accordingly, my conclusion on antitrust immunity for collective agreements is that collective agreements
between management and labour concluded in good faith on core subjects of collective bargaining such as
wages and working conditions which do not directly affect third markets and third parties are not caught by
article 85 (1) [now 81 (1)] of the Treaty.’

7 HvJ EG 12 september 2000, zaak C-180/98 t/m C 184/98 Pavlov, Jur. 2000, I-6451, onder 70.
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37.4 VS en de totstandkoming van collectieve arbeidsovereen-
komsten 

37.4.1 Geschiedenis

Na het drama rond de Amerikaanse centerfielder Curtis Flood, die tegen zijn wil
was verhandeld naar een ander team maar door de baseballuitzondering (zie deel
2) de weg was afgesneden van een antitrustactie, ontstond in de Verenigde Staten
de roep om niet langer het antitrustrecht aan te wenden, maar de focus te verleg-
gen naar het arbeidsrecht.8

‘We are strongly of the view that the dispute over the impact of antitrust on the allocation of play-

ers in professional sports has, by focusing so intently upon merger [merger between the two

Basketball leagues in the United States: the NBA and the ABA] and group boycott questions,

generally overlooked what may be a positive consideration: national labor policy.’9

De opkomst van sterke spelersvakbonden zorgde voor een omwenteling waarbij
niet langer een antitrustbenadering centraal stond maar een arbeidsrechtelijke
benadering bij conflictbeslechting dominant werd.10 De major leagues kennen
spelersvakbonden, in de minor leagues zijn geen spelersvakbonden actief. In de
Verenigde Staten maken transferregelingen sindsdien deel uit van de CAO (het
CBA, Collective Bargaining Agreement). Deze collectieve arbeidsovereenkomst
wordt in de Verenigde Staten gesloten door de gezamenlijke teameigenaren en de
spelersvakbond. Of het nu gaat om een regel in de CAO waarin wordt bepaald dat
een arbiter een compensatievergoeding vaststelt voor het team dat een speler (free
agent) kwijt raakt aan een ander team,11 of om een draftregel, e.d.12

De mogelijkheid om mobiliteitsbeperkende regelingen onder te brengen in col-
lectieve arbeidsovereenkomsten wordt in de Verenigde Staten ingegeven door de
zogenaamde labor exemption.13 De National Labor Relations Board (NLRB) oor-

8 Krasnow, E.G. & Levy, H.M.; ‘Unionization and professional sports’, The Georgetown Law Journal, 1963, vol.
51 no. 4, p. 759. 

9 Jacobs, M.S. & Winter, Jr. R.K. ‘Antitrust principles and collective bargaining by athletes: of superstar in peo-
nage’ The Yale Law Journal, 1971, vol. 81 number 1, p. 1. Vgl. Krasnow, E.G. & Levy, H.M. ‘Unionization and
professional sports’ The Georgetown law journal 1963-vol. 51, 4, p. 749-783.

10 R.K. Winter, ‘Collective bargaining and competition: the application of antitrust standards to Union activities,
The yale law journal, 1963, vol. 73:14, p. 14-73.

11 McCourt versus California Sports, Inc., 600 F.2d 1193 (6th Cir. 1979).
12 Zimmerman versus National Football League, 632 F. Supp. 398 (D.D.C. 1986).
13 De belangrijkste bronnen voor de labor exemption zijn de: Clayton Act 15 U.S.C. § 12-27 and 29 U.S.C. § 52;

Norris la guardia act 29 U.S.C. § 101-115; National labor relations act 29 U.S.C. § 141-187, en de non-statu-
tory labor exemption in Connell Constr. Co. versus Plumbers, 
421 U.S. 616, 621-622 (1975) ‘the court synthesized earlier cases and declared that there are two labor anti-
trust exemptions. A statutory exemption protects only union acts taken alone, and is not available to collective
bargaining agreements. A nonstatutory exemption stemming from an accommodation between Congressional
polocies favoring collective bargaining and favoring free competition in business markets, exempts bargaining
agreement provisions which seek to remove wages, hours and working conditions from competition, but offers
no exemption to agreements which restrain competition in business markets and which have anticompetitive
effects not following ‘naturally from the elimination of competition over wages and working conditions’. Zie
ook dissenting opinion Stevens in Brown versus Pro Football, 518 U.S. 231 (1996).
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deelt in de Verenigde Staten over de legitimiteit van de collective bargaining over-
eenkomsten en bepalingen daarin.

Aan de vraagzijde op de spelersmarkt staan de werkgevers.14 De NLRA
(National Labor Relations Act) geeft alleen de werknemers het recht in section 7
tot collectieve onderhandelingen. De enige bepaling die zowel op werkgevers als
op werknemers is gericht, is dat zij in wederkerigheid dienen te onderhandelen ‘in
good faith’, zoals gedefinieerd in § 8(d) als ‘[the] mutual obligation of the
employer and the representative of the employees to … confer in good faith with
respect to wages, hours and other terms and conditions of employment (…)’.15 Het
Supreme Court stelt zich op het standpunt dat onderhandelingen door meerdere
werkgevers worden geaccepteerd en worden gedekt door de National Labor
Relations Act.16 In de zaak California State Council of Carpenters versus
Associated General Contractors stelde het gerecht dat:

‘although multi-employer bargaining units may affect or restrain competition in the area of

wages and working conditions, such restraints will not be considered to violate the antitrust

laws.’17

Het Congres gaat ervan uit dat onderhandelingen door meerdere werkgevers effi-
ciënt is en eveneens een noodzakelijk instrument vormt als tegenwicht voor de
vakbond.18 De term werkgeverssportorganisatie heeft dus in de Verenigde Staten
geen betekenis.

37.4.2 Overeenkomsten buiten het Amerikaanse kartelrecht

In de Verenigde Staten worden twee categorieën onderscheiden, die het onderwerp
kunnen vormen van collectieve onderhandelingen en buiten het bereik van de
mededingingsbepalingen vallen:19

– Mandatory subjects of bargaining
- Permissive subjects of bargaining

Mandatory subjects zijn die onderwerpen zoals neergelegd in section 8 (d) van de
National Labor Relations Act, waarbij het gaat om het salaris, de arbeidstijd en
andere arbeidsvoorwaarden.20 Mandatory subjects vereisen dat beide partijen in
goed vertrouwen met elkaar onderhandelen. Met betrekking tot de periode na
afloop van de CAO, is het Supreme Court van mening dat beide partijen de ter-

14 Charles D. Bonanno Linen Serv. Inc. versus NLRB, 454 U.S. 404, 410 n. 4, 1982. 
15 29 U.S.C. § 158 (d). 
16 Jacobs, M.S. & Winter, Jr. R.K. ‘Antitrust principles and collective bargaining by athletes: of superstar in peo-

nage’ The Yale Law Journal, 1971, vol. 81 number 1, p. 22. They refer to NLRB versus Truck drivers’
Union.353 U.S. 87 (1957). 

17 107 L.R.R.M. at 2725. 
18 Buffalo Linen, 353 U.S. 87 (1957) at. 95-96. 
19 See N.L.R.B. Wooster Div. of Borg Warner Gorp., 356 U.S. 342 (1958). 
20 ‘wages, hours, and other terms and conditions of employment’.
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men en condities van het verlopen contract moeten blijven respecteren. In ieder
geval tot de partijen een ‘good faith impasse’ bereiken.21 De ratio achter deze regel
is de veronderstelling dat hierdoor het proces van vreedzame onderhandelingen
eerder wordt gestimuleerd dan dat het geval zou zijn als gedurende deze kritische
onderhandelingsfase de status quo van het contract verandert.

Er is geen uitzondering gecreëerd voor (bepalingen in de) overeenkomsten die
de mededinging beperken wanneer deze niet noodzakelijkerwijs voortvloeien uit
afspraken omtrent arbeid en arbeidsomstandigheden. Uit de jurisprudentie valt
verder af te leiden dat de arbeidsuitzondering rechtskracht heeft zolang er sprake
is van een onderhandelingsrelatie tussen de vakbond en de werkgevers waarbij de
afspraken tot stand zijn gekomen na arms length bargaining en dus niet eenzijdig
door de werkgevers zijn ingesteld. Wanneer niet aan deze voorwaarde is voldaan
krijgt het antitrustrecht weer volop vrij spel. In Connel Constr. Co. versus
Plumbers & Steamfitters Local Union22 stelde het Supreme Court dat naast een
wettelijke uitzondering ook een ‘non-statutory exemption’ bestaat die voortvloeit
uit het beleid van het Congres om de vrije mededinging ondergeschikt te maken
aan die collectieve afspraken die betrekking hebben op loon, arbeidsduur en
arbeidsomstandigheden. Alle andere afspraken die niet op een natuurlijke wijze
voortvloeien uit deze toegestane afspraken zijn verboden.23 Noch wetgeving, noch
rechtspraak lijken unilaterale acties buiten het bereik van de antitrustwetten te
houden.24 Het staat daarentegen wel vast dat zowel werkgevers als de vakbond
voorstellen mogen doen en zich standvastig mogen opstellen zo lang er nog spra-
ke is van ‘bargaining in good faith’.25 Vakbondsleden mogen indien sprake is van
een impasse in de onderhandelingen staken om hun eisen kracht bij te zetten.26

‘Permissive subjects’ zijn die onderwerpen waarover de partijen wel mogen onder-
handelen, maar waartoe dat laatste zij niet zijn verplicht. Het gaat dan bijvoor-
beeld om interne vakbondszaken als de wijze waarop vertegenwoordigers worden
gekozen. Een unilaterale implementatie door de werkgever(s) van een ‘permissi-
ve subject’ is niet toegestaan. 

Regels als de draft, salary caps, worden normaal gesproken aangemerkt als man-
datory subjects of bargaining onder de National Labor Relations Act (zie hierna)
waarover de werkgever verplicht en in goed vertrouwen moet onderhandelen met
de spelersvakbond.27 In Wood versus National basketball Association stelde het
Circuit Court dat een CAO tussen professionele basketballspelers en teameigena-

21 N.L.R.B. versus Katz, 369 U.S. 736, 746 (1962). 
22 421 U.S. 616 (1975).
23 Gellhorn, Antitrust law and economics, Minnesota: West publishing company, 1984, p. 31. 
24 Anders: Roberts, ‘Reconciling Federal Labor and Antitrust Policy: The special case of Sports League Labor

Market restraints’, 75 Gee. L.J. 19, 26-30 (1986). Vergelijk Mackey versus National Football League, 543 F. 2d
606, 616-18 (8th Cir. 1976).

25 Fibreboard Paper Prods. Corp. versus NLRB, 379 U.S. 203, 210 (1964).
26 First Nat’l Maintenance Corp. versus NLRB, 452 U.S. 666, 675 (1981).
27 Wood versus National basketball Association, 809 F. 2d 954 (2d Cir. 1987).
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ren een unieke bundel van compromissen vormt en dat zaken als ‘salary caps,
minimum individual salaries, fringe benefits, minimum aggregate team salaries,
guaranteed revenue sharing, and first refusal provisions’ allemaal mandatory sub-
jects zijn, omdat al deze zaken direct in verband staan tot het salaris, de arbeids-
duur en andere arbeidsvoorwaarden.28 Dit betekent dat deze onderwerpen geregu-
leerd worden door het Amerikaanse collectieve arbeidsrecht en niet langer door
het kartelrecht. Ook Europa kent een mededingingsrechtelijke uitzondering voor
de arbeid betreffende regelingen in een CAO. 

37.4.3 Collectieve onderhandelingen en de gevolgen voor de Amerikaanse
professionele sport

In de lente van 1976 werd via collectieve onderhandelingen ‘collective bargai-
ning’ een groot succes voor de baseballspelers geboekt. 

‘Following the 1977 season, under any contract signed from than on, a player with six years of

major league service could become a free agent simply by notifying the club after the season was

over, and any player with five years’ service could demand a trade, subject to certain limita-

tions.’29

Als gevolg van het tijdperk van een vrije spelersmarkt ‘free agency’ verdubbelden
de spelerssalarissen binnen twee jaar. Vooral rijkere teams gevestigd in locaties
met een groot toeschouwerspotentieel zoals de New York Yankees en de California
Angels gaven enorme bedragen uit aan spelers.30 De enige compensatie voor het
‘oude’ team waarin het CBA van 1976 voorzag, was dat wanneer een team een
‘free agent’ contracteerde, daarvoor een ‘amateurdraft’31 moest worden opgege-
ven. 

De teameigenaren wilden een salary-cap instellen. Dit was volgens de teamei-
genaren nodig om als club te kunnen overleven. De spelers reageerden met een
staking in 1994-1995. Deze staking duurde 232 dagen en voor het eerst sinds het
bestaan van baseball gingen de ‘World Series’ niet door. Uiteindelijk verdween de
salary-cap als eis van de onderhandelingstafel. 

Door de arbeidsonrust in de baseballsport, begon het Congres zich ermee te
bemoeien en werd de Curt Flood Act ingesteld.32 De Act trekt de uitzondering
voor het bereik van de antitrustwetten voor baseball gedeeltelijk in.33 Het doel van
de act is om Major League baseballspelers onder het bereik van de antitrustwet-

28 Vergelijk Powell versus Nat’l Football League, 930 F. 2d 1293, 1298-99 (8th Cir. 1989). 
29 http//www.hickoksports.com/history/reservec.shtml.
30 J. Quirk & R. D. Fort, Pay dirt: the business of professional team sports, Princeton, New Jersey: Princeton

University Press 1992, p. 284-285 en P.D. Staudohar, Playing for dollars: labor relations and the sports busi-
ness, New York: Cornell University Press 1996, p. 35.

31 Een recht op een speler uit de Minor League.
32 Pub. L. 105-297, 112 Stat. 2824 (1998). This act ammends 15 U.S.C. § 12 by adding new section to the end. 
33 Vergelijk Baseball Fans and Communities Protection Act of 1994, House report No. 103-871, to accompany

H.R. 4994, 103d Congres. 
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geving te brengen. Met andere woorden: de Major League baseballspelers krijgen
gelijke rechten vergelijkbaar met de andere Major League spelers in het football,
basketball of ijshockey. De Curt Flood Act spreekt slechts over de Major Leagues
waardoor het er de schijn van heeft dat de uitzondering voor de minor leagues nog
opgeld doet.34 In de praktijk betekent dit dat de spelers een beroep kunnen doen
op de antitrustwetten indien de gedraging van de teameigenaren niet (langer)
onder het bereik van de labor-exemption valt.

37.4.4 De grenzen van de Amerikaanse labor-exemption

De Amerikaanse Courts worstelen, ondanks de labor-exemption, nog steeds met
de incongruentie tussen antitrustrecht en arbeidsrecht. In het arrest Jewel Tea stel-
de Jewel Tea co. de beperking in het CBA ter discussie, die inhield dat geen vers
vlees na zes uur ’s avonds verkocht mocht worden.35 De onderneming, partij bij
het CBA, was van mening dat de regeling in het CBA een beperking op de pro-
ductmarkt veroorzaakte en dus in strijd was met het antitrustrecht. Een dergelijke
bepaling valt volgens het Supreme Court binnen de reikwijdte van ‘wages, hours
and working conditions’, dus binnen het nationale arbeidsbeleid en daarmee bui-
ten het bereik van de Sherman Act.36 Uit de arresten Allen Bradley en Pennington
samen met Jewel Tea kan worden afgeleid dat slechts die gedraging die voortvloeit
uit collectieve onderhandelingen, maar zuiver is gericht op het beschadigen van
concurrenten, wel binnen het verbod van section 1 Sherman Act valt.37 Met ande-
re woorden: het Supreme Court is naarstig op zoek naar een scheidslijn tussen
arbeidsmarkt en productmarkt.

Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het vervolg van de zaak inzake het vergoedin-
gensysteem onder de naam ‘Rozelle-rule’. Hoewel de regel eerst in strijd werd
geacht met het antitrustrecht (zie hiervoor) bood het arbeidsrecht een escape: De
Rozelle-rule stond weliswaar niet direct in een relatie tot loon of arbeidsduur, maar
toch werd ervan uitgegaan dat sprake was van een ‘mandatory subject of bargai-
ning’ omdat deze vergoedingenregel de mobiliteit van de speler beperkte en het
salaris van de speler drukte. De vraag was alleen of de labor-exemption wel toe-
passing moest vinden. 

In hoger beroep werd de Rozelle-rule aan een drie-stappen-test onderworpen.
Ten eerste, zo overwoog het Circuit Court, wordt de voorkeur gegeven aan het col-

34 William B. Gould IV, ‘Baseball and Globalization: the game played and heard and watched ‘round the world
(with apologies to Soccer and Bobby Thompson)’, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 8:85, 2000,
p. 105. 

35 Jewel Tea, 381 U.S. 676 (1965).
36 Het Supreme Court concludeert dat ‘The history of legislative enactments in the area of collective bargaining

demonstrates a consistent congressional purpose to limit severely judicial intervention into the formulation of
labor policy through the use of antitrust laws. Congress intended to foreclose judges and juries from making
essentially economic judgements in antitrust cases by determining whether unions or employers has good or
bad motives for their agreements on mandatory subjects of collective bargaining.’ Daarbij tekent de Court wel
aan dat als de beperking ingegeven zou zijn om de ene groep werkgevers te beschermen tegen concurrentie van
een andere groep, er wel sprake zou zijn van een onaanvaardbare restrictie op de outputmarkt. 

37 Allen Bradley, 325 U.S. 797 (1945), Pennington, 381 U.S. 657 (1965), Jewel Tea, 381 U.S. 676 (1965).
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lectief onderhandelingsproces boven de antitrustwetten wanneer het gaat om
beperkingen die voornamelijk de contractspartijen raken, ten tweede wanneer het
gaat om ‘mandatory subjects’, ten derde als sprake is van ‘arms length bargai-
ning’.38 Na de test concludeerde het Circuit Court dat de Rozelle-rule niet tot stand
was gekomen na arm’s length bargaining, maar in plaats daarvan eenzijdig door
de teameigenaren was ingesteld en dus werden de spelers in het gelijk gesteld.39

De drie-stappentest is in latere zaken overgenomen.40 De meeste juridische pro-
blemen in de professionele sport in de Verenigde Staten ontstaan als een impasse
is bereikt en de teameigenaren eenzijdig een mobiliteitsbeperkende regeling
implementeren. De grenzen tussen de labor-exemption en het antitrust recht zijn
dan niet helder.41 Uitgemaakt is wel dat regelingen die al deel uitmaakten van het
CBA ook na beëindiging van het CBA onder de labor-exemption vallen. 

Het opheffen van de spelersvakbond om een beroep te kunnen doen op het anti-
trustrecht
Na de Rozelle-zaak waren de spelers even vrij om te gaan. Al snel behoorde ech-
ter het tijdperk van ‘free agency’42 in het football weer tot het verleden. De
geschiedenis toont dat de spelersvakbond van (NFLPA) minder succesvol in het
onderhandelingsproces was, dan spelersvakbonden van andere Major League
sporten.43 Via ‘collective bargaining’ kwam immers een regel tot stand vergelijk-
baar met de Rozelle-rule. Ook deze compensatieregeling drukte enorm zwaar op
de vrijheid van de speler en de vrijheid van het nieuwe team met de speler in zee
te gaan. In de periode 1977-1987 was er slechts één ‘free agent’ die bij een ander
team ging spelen.44 In 1987 werden weer contractsonderhandelingen gestart en
wederom was ‘free agency’ de key-issue. De spelers staakten maar werden door
de teameigenaren prompt vervangen door minor league spelers en veteranen.45 De
NFLPA46 wilde in 1987 (na de staking) via een antitrustactie de ‘free agency’ sta-

38 Mackey versus National Football League, 543 F. 2d 606, 616-18 (8th Cir. 1976). ‘First, the labor policy favo-
ring collective bargaining may potentially be given pre-eminence over the antitrust laws where the restraint on
trade primarily affects the parties to the collective bargaining agreement…. Second, federal labor policy is
implicated sufficiently to prevail only where the agreement sought to be exempted concerns a mandatory sub-
ject of collective bargaining…. Finally, the policy favoring collective bargaining is furthered to the degree
necessary to override the antitrust laws only where the agreement sought to be exempted is the product of bona
fide arm’s length bargaining….’

39 Zimmerman versus National Football League, 632 F. Supp. 398 (D.D.C. 1986).
40 Zimmerman versus National Football League, 632 F. Supp. 398 (D.D.C. 1986) en Wood versus National

Basketball Association, 602 F. Supp. 525 (S.D.N.Y. 1984) aff’d 809 F. 2d 954 (2d Cir. 1987).
41 Gray, 1999, p. 4. ‘Inconsistency in these decisions, and application of antitrust policy in this area has left an air

of uncertainty of what leagues may lawfully do in the operation and marketing of their sports entertainment
products.’

42 Onder free agency wordt verstaan dat een speler vrij is om met een club naar keuze te onderhandelen en een
contract af te sluiten.

43 P.D. Staudohar, Playing for dollars: labor relations and the sports business, New York: Cornell University Press
1996, p. 84 en J.Quirk & R. D. Fort, Pay dirt: the business of professional team sports, Princeton, New Jersey:
Princeton University Press 1992, p. 198.

44 P.D. Staudohar, Playing for dollars: labor relations and the sports business, New York: Cornell University Press
1996, p. 198.

45 Zie National Football League Decisions of the National Labor Relations Board 309 NLRB No. 10.
46 Werknemers verliezen hun individuele onderhandelingspositie wanneer de meerderheid heeft gekozen door de

Union gerepresenteerd te worden.
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tus voor spelers definitief voor elkaar krijgen. De onderhandelingen zaten in een
impasse en het CBA was verlopen. Omdat hier volgens het Circuit Court de labor-
exemption nog van kracht was zag de NFLPA in 1989 geen andere mogelijkheid
dan zich op te heffen.47 De spelers spanden een antitrust zaak aan. De League zag
het opheffen van de spelersvakbond als een complot om onder de labor exemption
uit te komen.48 De uitzondering doet namelijk geen opgeld als de vakbond (union)
is opgeheven en daarmee krijgt in die situatie het antitrustrecht weer volledig vrij
spel. Als reactie op de decertificering van de vakbond en de daarop volgende anti-
trustacties, dreigden de teameigenaren de league op te heffen. Vervolgens sugge-
reerden de teameigenaren dat zij de league weer zouden openstellen als de spelers
weer lid zouden worden van de vakbond. Dit is volgens Gould IV een antithesis
van het normale scenario onder het collectief arbeidsrecht. In vroeger tijden dreig-
den juist werkgevers, werknemers te ontslaan als zij lid zouden worden van een
vakbond.49

De NFL stelde toen eenzijdig een nieuw plan in. Dit plan gaf de spelers iets
meer vrijheid, teams konden 65% van hun spelers op een reserve lijst plaatsen en
de rest werd dan een ‘free agent’.50 Ook dit plan werd aangevallen via een antitrust
actie. In 1992 Mc Neil51 verdedigde de league zich door te stellen dat de regel
nodig was ‘to maintain the competitive balance among teams and contributed to
the prosperity of the game.’ De league stelde ook dat de spelerssalarissen door het
plan waren gestegen. Het plan werd echter in strijd geacht met het antitrustrecht
terwijl de jury aan de andere kant ook de legitimiteit van het argument van de
‘competitive balance’ erkende. Mc Neil en de anderen wonnen de zaak. Deze uit-
spraak leidde tot een periode van ‘unrestricted free agency’ in het football.52

In de andere sporten, zoals het basketball, verliepen de onderhandelingen evenmin
zonder slag of stoot. In 1994 moest opnieuw worden onderhandeld en de belang-
rijkste punten waren de salary cap, de draft en de merchandising inkomsten. In een
antitrustzaak aangespannen door de NBA (dus door de league zelf) wilde de NBA
weten of het CBA nog steeds van kracht was en of de beperkende regels de anti-
trusttest konden doorstaan. Het District Court en het Circuit Court oordeelden dat
de laborexemption nog van kracht was en dat er sprake was van immuniteit voor
het antitrustrecht, zolang de collective bargaining relatie nog bestond.53 Er stond

47 Powell versus National football League, 888 F. 2d 559 (8th Cir. 1989).) En Staudophar 1996, p. 82: ‘… the
union reasoned that without a contract the labor exemption would not apply, and therefore the limits on free
agency would be illegal under antitrust law…. This decision was reversed by the U.S. Court of appeals, which
found that even though the contract had expired and the parties were at impasse in negotiations, the labor exem-
ption from the antitrust law continued to apply.’

48 Connell Constr. Co. V, Plumbers, 421 U.S. 616, 621-622 (1975).
49 William B. Gould IV, ‘Baseball and Globalization: The Game Played and Heard and Watched ‘Round the World

(with Apologies to Soccer and Bobby Thomson), Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 8:85, p. 103.
50 37 spelers mochten een team vaststellen, de overigen werden ‘free agents’ zonder compensatie- regeling. De

anderen konden een ‘free agent’ worden, maar dan moest wel compensatie worden betaald. Met andere woor-
den: de getalenteerde spelers konden nog steeds niet weg.

51 McNeil versus National Football League, 764 F. Supp. 1351 (D. Minn. 1991).
52 Bijvoorbeeld: voor een free agent moet een draftkeus wordenopgegeven.
53 Vg. De Powell zaak in het football, Zie Sports Industry News, January 27, 1995.
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toen een groep spelers54 op die net als in het football ervoor wilden zorgen dat de
spelersvakbond zich op zou heffen zodat de spelers een antitrust actie konden
instellen. De spelers stemden uiteindelijk tegen opheffing van de vakbond.55 De
league en de bond kwamen uiteindelijk tot betere arbeidsvoorwaarden voor de
spelers waardoor het basketballseizoen toch nog op tijd kon beginnen.56 Het CBA
van januari 1999 werd bereikt na een ‘bitter lockout’ waardoor de helft van het sei-
zoen verloren ging. Er werden uiteindelijk nog meer uitzonderingen genomen op
de soft salary-cap in basketball.57

Ook de ijshockeysport kent de nodige arbeidsonrust. Het ijshockeyseizoen was
in 2005 al tot tweederde van de competitie gevorderd en in februari maakte Gary
Battman (NHL) bekend dat de ijshockeycompetitie dit seizoen definitief niet door
zou gaan, nu geen oplossing werd gevonden voor het langdurig conflict tussen
spelers en teameigenaren.58 De spelersvakbond was weliswaar akkoord met het
door de teameigenaren voorgestelde salarisplafond, maar over de hoogte van het
salarisplafond bestond op dat moment nog onenigheid. 

Impasse in de onderhandelingen, het Supreme Court in Brown
De zaak Brown versus Pro Football Inc. geldt momenteel als ‘heersend’ in het
grensgebied tussen arbeid en antitrust als het gaat om een eenzijdig door de team-
eigenaren ingestelde regeling, als reactie op een impasse in de onderhandelingen.
In de zaak Brown ontstond een conflict nadat de onderhandelingen in 1989 tussen
de spelersvakbond en de NFL niet tot resultaat leidden. Het Management
Committee kwam eenzijdig overeen om de salarissen van ‘Development Squad-
spelers’ vast te stellen op 1000 dollar per week. De clubs werd gezegd dat zij sanc-
ties opgelegd zouden krijgen als zij meer dan het voorgeschreven salaris zouden
uitbetalen. Volgens de spelers was sprake van ‘price fixing’ en dus van schending
van de Sherman Act. Het District Court was deze mening ook toegedaan omdat
een einde was gekomen aan het CBA, de onderhandelingen in een impasse ver-
keerden en als laatste omdat de litigieuze regeling geen deel uit maakte van het
CBA. In hoger beroep komt het Circuit Court echter tot een volstrekt andere con-
clusie. 

Volgens het Circuit Court was de NFL juist vrij om eenzijdig actie te onder-
nemen, net als dat de spelersvakbond vrij was om te staken. De regeling was een
volstrekt legitiem economisch wapen om een overeenkomst te forceren. Volgens
het Circuit Court handelde de NFL rechtmatig, binnen de grenzen van het collec-
tieve onderhandelingsproces, door eenzijdig een vast salaris op te nemen. Ook

54 Michael Jordan, Patrick Ewing en Alonzo Mourning. Zij beweerden de steun te hebben van 180 van de 324
spelers.

55 De benodigde 51% werd niet gehaald. 
56 De spelers ontvingen een hoger percentage van de NBA inkomsten. De salary-cap zou stijgen en de cap bleef

‘soft’57 waardoor bepaalde uitzonderingen mogelijk zijn, dit in tegenstelling tot de salary-cap in het football.
De college draft werd beperkt tot één ronde.

58 Mid-level salary exception: a team can offer a contract equal to the average NBA salary every year, even if they
are over the cap. 
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omdat deze handeling alleen betrekking had op de spelersmarkt. De beslissing van
het District Court werd teruggedraaid.59

Ook het Supreme Court kreeg de kans zich over deze zaak te buigen en oor-
deelde dat de ‘nonstatutory’ laborexemption de unilaterale actie van de teameige-
naren dekte. De regeling ontstond gedurende en vlak na het onderhandelingspro-
ces en was een direct gevolg van het onderhandelingsproces. Bovendien ging het
om een onderwerp waarover partijen collectief mochten onderhandelen en betrof
de gedraging alleen de partijen bij het onderhandelingsproces.60 Hieruit mag vol-
gens het Supreme Court overigens niet afgeleid worden dat iedere door de sport-
organisatie ingestelde regeling na afloop van het onderhandelingsproces buiten
het toepassingsbereik van het antitrustrecht valt. Gedacht kan worden aan het
einde van de onderhandelingsrelatie door decertificering van de Union (opheffing
van de vakbond) of de situatie dat de regeling ruime tijd na beëindiging van het
onderhandelingsproces eenzijdig wordt ingesteld.61

Ondanks de uitspraak van het Supreme Court in de zaak Brown bestaat er, blijkens
de zaak Clarett, nog steeds geen duidelijke scheidslijn tussen arbeid en antitrust.
De District Court beoordeelde draftregels aan de hand van het antitrustrecht.
Daarna haastte de Circuit Court zich de zaak terug te draaien, omdat deze Court
van mening was dat de draftregels ten onrechte aan het antitrustrecht getoetst
waren en sprake was van ‘mandatory subjects of bargaining’.62

59 NRC, Afgelasting ijshockeycompetitie unicum, 17 februari 2005, p. 12.
60 Brown versus Pro-football Court of Appeals, district of Colombia Circuit, Nos. 93-7165, 1995.
61 ‘...we hold that the implicit (‘nonstatutory’) antitrust exemption applies to the employer conduct at issue here.

That conduct took place during and immediately after a collective bargaining negotiation. It grew out of, and
was directly related to, the lawful operation of the bargaining process. It involved a matter that the parties were
required to negotiate collectively. And it concerned only the parties to the collective bargaining relationship.’
Our holding is not intended to insulate from antitrust review every joint imposition of terms by employers, for
an agreement among employers could be sufficiently distant in time and in circumstances from the collective
bargaining process that a rule permitting antitrust intervention would not significantly interfere with that pro-
cess. See, e.g., 50 F. 3d, at 1057 (suggesting that exemption lasts until collapse of the collective bargaining rela-
tionship, as evidenced by decertification of the union); El Cerrito Mill & Lumber Co., 316 N. L. R. B., at 1006-
1007 (suggesting that ‘extremely long’ impasse, accompanied by ‘instability’ or ‘defunctness’ of multiemploy-
er unit, might justify union withdrawal from group bargaining). We need not decide in this case whether, or
where, within these extreme outer boundaries to draw that line. Nor would it be appropriate for us to do so wit-
hout the detailed views of the Board, to whose ‘specialized judgment’ Congress ‘intended to leave’ many of the
‘inevitable questions concerning multiemployer bargaining bound to arise in the future.’ Buffalo Linen, 353
U.S. 87 (1957) at 96 (internal quotation marks omitted); zie ook Jewel Tea, 381 U. S. 761 (1965) 710, n. 18. 

62 Maurice Clarett versus National Football League, United States Court of Appeals for the second Circuit. May
24, 2004, 78 Docket No 04-0943 9. ‘Contrary to the District Court, however, we find that the eligibility rules
are mandatory bargaining subjects. Though tailored to the unique circumstance of a professional sports league,
the eligibility rules for the draft represent a quite literal condition for initial employment and for that reason
alone might constitute a mandatory bargaining subject.’
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37.5 Van mobiliteitsbeperkingen naar maatregelen om de uitgaven
aan salarissen te bedwingen

In de Verenigde Staten is langzamerhand een meer vrije spelersmarkt ontstaan. De
focus verschoof na verloop van tijd van transferregelingen (zoals het ‘reserve sys-
teem’ en option clauses) naar maatregelen om de uitgaven van de teams aan spe-
lerssalarissen te bedwingen.63 In Europa komen laatstgenoemde regelingen, zoals
salary-caps die de arbeid en arbeidsomstandigheden van de speler betreffen, niet
in strijd met het vrij verkeer en kunnen worden geregeld in collectieve arbeids-
overeenkomsten. Bij een salary cap wordt in de regelgeving van de bond ofwel het
totale bedrag dat aan spelerssalarissen mag worden uitgegeven aan banden gelegd
ofwel vastgesteld dat een bepaald percentage van bijvoorbeeld de omzet aan sala-
rissen mag worden uitgekeerd. Vaak wordt ter rechtvaardiging wederom de nood-
zaak van het evenwicht van geldmiddelen en sportprestaties ingeroepen. Salary
caps vormen in de Verenigde Staten het hart van een CAO in de professionele
teamsport. American Football en Basketball kennen een salary-cap waarbij een
bovengrens bepaalt wat een team aan spelerssalarissen mag uitgeven, (bijvoor-
beeld als percentage van de omzet, of een nader te bepalen totaal bedrag) en een
ondergrens bepaalt wat het team aan salarissen moet uitgeven (een minimum). De
cap kan in ‘hardheid’ variëren van soft bijvoorbeeld basketball, tal van uitzonde-
ringen op de ‘cap’ mogelijk, tot hard bijvoorbeeld football, nauwelijks uitzonde-
ringen mogelijk. Onderhandelingen over een ‘salary cap’ verlopen in de Verenigde
Staten dikwijls dramatisch. Zo ging de IJshockey competitie niet door omdat de
competitie al tweederde gevorderd was en nog steeds geen oplossing was gevon-
den voor het langdurig conflict tussen spelers en teameigenaren.64

Nu op Europees niveau in de voetbalsport een nieuw transfersysteem tot stand is
gekomen en een bepaalde mate van rust is weergekeerd in de spelersmarkt in het
voetbal, ontstaat langzamerhand weer een roep om andere arbeidsregulerende
maatregelen. In Europa wordt herhaaldelijk gepleit voor maatregelen om spelers-
salarissen te bedwingen.65 De salary-cap wordt naar voren geschoven als een
oplossing om meer balans te krijgen in de competitie.66 Terwijl dit niet de eigen-

63 Professional basketball: Na 1981 werd de compensatieregel afgeschaft. De ‘right of first refusal’ bleef bestaan
tot aan het einde van het seizoen 1986-87. Het collective bargaining agreement van 1986-87 verliep. In 1988
kwam een nieuw collective bargaining agreement tot stand, dat afliep in juni 1994. Als gevolg van het
Robertson-settlement in het basketball konden de ABA en de NBA de besprekingen hervatten en uiteindelijk
was de mergerovereenkomst een feit in 1977. Via collective bargaining kwam in 1983 een salary cap tot stand.
Sinds die tijd kent de NBA:
(i) total player salaries and benefits paid by all the NBA teams will be no less than a specified percentage of
revenues;
(ii) the total salary paid to players by each team is subject to both a maximum and a minimum.

64 NRC, Afgelasting ijshockeycompetitie unicum, 17 februari, p.12 2004. Vergelijk m.b.t. de situatie in het
IJshockey: S.F. Ross, ‘The NHL Labor dispute and the common law, the competition act and public policy’,
University of British Colombia Law Review, 2004.

65 Zie bijvoorbeeld Rubriek: sport: Kleine voetballanden verliezen terrein in Europa, de Volkskrant, 4 mei 2006.
66 Zie het bericht van 22 september 2005 op de BBC website, waarin een voorzitter van een voetbalclub voor-

stelde een salary-cap in te stellen in de voetbalsport. http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/eng_prem/
4270348.stm, website bezocht 29 september 2005.
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lijke reden of doelstelling van de instelling van deze regels is. Het gaat in wezen
om het waarborgen van de continuïteit van de competitie. Middels een salary-cap
wordt een strikte controle uitgeoefend op de spelerssalarissen. Dit instrument kan
niet zonder meer geïntroduceerd worden in de Europese sportorganisatiestructuur.
Zo werkt een salary-cap alleen als deze wordt overeengekomen in een bond waar
op het allerhoogste niveau gespeeld wordt en de bond geen, of nauwelijks, con-
currentie te duchten heeft van andere bonden zoals het geval is in het basketball
en football in de Verenigde Staten. Of als in alle bonden, binnen dezelfde tak van
sport een zelfde salary-cap wordt gehanteerd. Een salary-cap doet zijn werking
dus met name in de grote sporten georganiseerd in Major Leagues, omdat deze
gesloten zijn en geen concurrentie te duchten hebben van concurrerende leagues
op vergelijkbaar spelniveau. Is dit niet het geval dan is het aannemelijk dat een
salary-cap tot gevolg heeft dat (de beste) spelers uitwijken naar andere bonden
waar geen of een softere salary-cap geldt.67 In wijdverbreide sporten zal een op
Europees niveau ingestelde regeling opgenomen in een CAO, de spelers doen uit-
wijken naar competities in bijvoorbeeld Japan of Latijns Amerika. Het verdient
aanbeveling om andere methoden aan te wenden om de continuïteit te waarbor-
gen, bijvoorbeeld via licentiesystemen. 

37.6 Waardering: als de markt haar werk doet, verschuift primaat
naar het (collectief) arbeidsrecht

De sportorganisatie heeft monopsonie-macht in relatie tot de spelersmarkt. Deze
kopersmacht zorgt voor een inefficiënte allocatie van de productiefactor arbeid.
Volgens de beginselen van een vrije markt, moeten sporters vrij zijn om hun
arbeid aan te wenden voor de club die het meest betaalt en/of voor de club met het
hoogste kwaliteitsniveau. Het gaat bij transferregelingen niet om de bescherming
van de grondgedachte van sport die betrekking heeft op het waarborgen van de
sporteigen karakteristieken. Ook zonder transferregelingen kunnen de sport en de
sportorganisatie bestaan. Transferregelingen komen met name voor in de beroeps-
sport. Transferregelingen in de regelgeving van de bond zijn mededingingsbeper-
kend naar aard, doel en effect. Het systeem beperkt de clubs namelijk in voorzie-
ningenbronnen. Het systeem treedt als het ware in de plaats van het arbeidsrech-
telijk systeem, dat onder normale werking van de markt de arbeid zou reguleren.
Transferregelingen in de regelgeving van de bond ontnemen de clubs de prikkel
om zich op de spelersmarkt zo efficiënt mogelijk te gedragen. Onder het mede-
dingingsrecht is geen plaats voor compensatievergoedingen, noch voor een
beperkte ‘reserveclausule’. 

In normale markten zal een werknemer die ontevreden is over zijn arbeids-
voorwaarden zich wenden tot het arbeidsrecht. Arbeidsvoorwaarden van die werk-
nemer zijn namelijk opgenomen in zijn individuele arbeidsovereenkomst of in een

67 Karianne van der Zant, scriptie: ‘Van salary-cap tot salarisplafond’, augustus 1995, Vrije Universiteit.
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collectieve arbeidsovereenkomst. Dit arbeidsrechtelijk systeem staat van nature in
een gespannen verhouding tot de beginselen van vrije marktwerking. Het arbeids-
recht zorgt vanuit een marktwerkingsgedachte voor een kunstmatige rigiditeit in
de spelersmarkt en dit leidt tot inefficiënte allocatie van spelers. 

Het arbeidsrecht is daarentegen wel bij uitstek geschikt om rekening te houden
met de relatieve machtsongelijkheid tussen speler en team. Het arbeidsrecht is in
het leven geroepen ter compensatie van de onevenwichtigheid tussen werkgever
en werknemer. Er zal niet snel een club zijn die een regeling die de arbeid van een
speler betreft, dit het onderwerp maakt van een juridisch geschil. Het zijn vooral
de spelers die van de restricties nadeel ondervinden. Beperkende regelingen op de
spelersmarkt betreffen vooral de arbeid en arbeidsomstandigheden van de speler
en vormen dan ook geen serieuze bedreiging voor de mededinging op de pro-
ductmarkt. Vaak genoeg werd bij transferregelingen gerefereerd aan ‘slavernij’ of
‘involuntary servitude’ en zelden aan mogelijke nadelen voor bijvoorbeeld de con-
sument. De krachtmeting op de spelersmarkt tussen spelers en het management
lijkt dan ook bij uitstek thuis te horen in de arbeidsrechtelijke sfeer, zoals in de
Verenigde Staten thans het geval is. 

Bij een normale werking van de spelersmarkt kent het arbeidsrechtelijk sys-
teem een ‘vergoedingenstelsel’. Al in de Nederlandse zaak Laseroms tegen Sparta
(1967) overwoog de kantonrechter in Rotterdam dat het verzoek van Laseroms om
het spelerscontract tussentijds te ontbinden alleen kon worden toegewezen na de
betaling van een schadevergoeding aan Sparta.68 De vernietiging van het transfer-
systeem als gevolg van het Bosman-arrest heeft de clubs destijds gedwongen naar
alternatieven te zoeken, om de teamcompositie te verstevigen en de investering
veilig te stellen. In plaats van collectief, via de regelgeving van de bond, kwam
nadien via de meerjarencontracten met de speler in combinatie met het nationale
arbeidsrecht een alternatief transfersysteem tot stand. Het individuele arbeidsrecht
kent immers ontbindingsvergoedingen en contracten voor bepaalde tijd. Ook
beschermt het nationale arbeidsrecht de minderjarige, bijvoorbeeld door het stel-
len van leeftijdsgrenzen en het verbod op kinderarbeid in de arbeidstijdenwet. Het
is dus binnen de bestaande arbeidsrechtelijke kaders mogelijk om vergoedingen te
ontvangen of minderjarigen te beschermen zonder dat de teams zich mededin-
gingsbeperkend gedragen. Een nieuw transfersysteem was vanuit deze optiek niet
noodzakelijk. 

Rest de gedachte dat het beter is dat sportregelingen vanwege het samenwer-
kingskarakter collectief tot stand komen. Het collectief arbeidsrecht brengt, in
tegenstelling tot het mededingingsrecht, evenwicht en zoekt naar compromissen
tussen verschillende belangengroepen. In de Verenigde Staten konden spelersvak-
bonden zich ontwikkelen vanwege de relatieve machtsongelijkheid tussen de indi-
viduele speler-werknemer en de gezamenlijke clubs als collectief. De eenzijdig

68 Ktr. Rotterdam 5 april 1967, NJ 1967, 418. 
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door de bond ingestelde beperkingen op de spelersmarkt leidden tot een onrecht-
vaardige behandeling van de speler en juridische acties om zich te ontdoen van al
te beperkende regelingen. Door het vormen van spelersvakbonden maakte indivi-
duele actie plaats voor collectieve actie en werd de machtsongelijkheid opgehe-
ven. Hieruit volgt, dat indien sprake is van een regeling tot stand gekomen in een
CAO en indien het gaat om arbeid en arbeidsvoorwaarden, waarbij de regeling
effect resulteert op de arbeidsmarkt, het collectief arbeidsrecht voorrang moet
hebben op het mededingingsrecht. Helaas komen deze, vooral vanwege het gebrek
aan representativiteit aan de kant van de werkgevers, op Europees niveau nog niet
tot stand. Vergoedingenregelingen zoals in het Bosman-arrest zijn in Europa in
strijd met het vrij verkeer en kunnen niet worden opgenomen in een CAO. 

In de Verenigde Staten is een tendens zichtbaar van mobiliteitsbeperkende
regelingen naar regelingen die de continuïteit van het samenwerkingsverband
moeten garanderen, zoals een beheersing van de kosten via een salary-cap. Salary-
caps en andere regels die de continuïteit van het samenwerkingsverband moeten
waarborgen, de arbeid en arbeidsomstandigheden van de speler betreffen en niet
in strijd zijn met het vrij verkeer kunnen worden geregeld in collectieve arbeids-
overeenkomsten. Het is met name de vraag of dit type regelingen in de Europese
sport in de praktijk voldoende geschikt en handhaafbaar gemaakt kunnen worden.
Verder toont de ontwikkeling in de Verenigde Staten dat ook het opnemen van
sportregelingen in een CAO niet zaligmakend is. Het moeizaam verloop van het
onderhandelingsproces, de dreiging of realiteit van een staking, het vervangen van
spelers tijdens een staking en de dreiging van een ‘lock-out’, geven de regelmatig
terugkerende arbeidsonrust in de spelersmarkt in de Verenigde Staten weer en
werkt ten nadele van de consument.69

69 P.A. Witteman, A resounding victory for stupidity: baseball’s season is over, sending national pastime down a
black hole, Time Magazine, 26 september 1994. 
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Samenvattende analyse deel 6 

In tegenstelling tot (opleidings)vergoedingensystemen zijn transfertermijnen zo
verbonden met de sport als zodanig dat de ‘vrijheid’ voor de speler altijd in zeke-
re mate legitiem beperkt zal zijn Een geregeld en geordend verloop van de wed-
strijden is noodzakelijk ter waarborging van de zo veel mogelijk gelijke kracht-
meting tussen de deelnemers aan het wedstrijdspel en het aanwijzen van winnaar.
Een transfertermijn zorgt ervoor dat de teamcompositie gedurende een bepaalde
periode gewaarborgd is. Andere transferregels zijn niet op gelijke wijze verweven
met de eigenheid van sport, noch met de in hoofdstuk 11. geduide rechtvaardi-
gingsgronden en stuiten op de communautaire bepalingen. 

De scepsis bij de rechtvaardigingsgrond van het streven naar een evenwicht tus-
sen geldmiddelen en sportprestaties neemt toe als dit argument wordt aangewend
om transferregelingen te rechtvaardigen. Transferregelingen zorgen namelijk met
name voor een distributie van inkomen van de speler naar de club en streven niet
zozeer inkomstengelijkheid tussen de clubs na. Beheersing van de kosten daaren-
tegen is wel relevant omdat de sportorganisatie ervoor moet waken dat de clubs
die bij aanvang deelnemen aan de competitie ook nog deelnemen aan de laatste
wedstrijd van de competitie. In de Verenigde Staten werd om die reden een sala-
ry-cap ingesteld. Een cap werkt echter alleen als de speler geen uitwijkmogelijk-
heden heeft naar een bond op vergelijkbaar niveau, zoals het geval is bij de typisch
Amerikaanse sporten, bovendien is de kans op ontduiking van de ‘cap’ groot. De
aanmoediging en indienstneming van jonge spelers behoort geen sportspecifieke
rechtvaardigingsgrond te zijn. De sport is niet anders dan een andere bedrijfstak
op zoek naar schaars talent.

Indien geen sprake zou zijn van regelingen die de overgang van een speler betref-
fen in de regelgeving van de bond, ontstaat een meer concurrerende markt. De stij-
ging van spelerssalarissen is dan een gevolg van schaarste en heeft te maken met
een verschuiving van (monopolie)winsten van de clubs naar de spelers. De sport-
sector is in die zin niet anders dan willekeurig iedere andere sector: een club zal
een speler goed betalen maar zal de speler nooit meer betalen dan de toegevoeg-
de waarde die de speler heeft voor het team. 

– Aan de ene kant kunnen de sport en de sportorganisatie best zonder regelin-
gen (behoudens transfertermijnen) die de overgang van een speler betreffen.
Dit blijkt overigens ook uit de teamsport in de Verenigde Staten waar geen ver-
goedingensystemen (meer) bestaan.70 Niet anders dan in andere sectoren zal
het vrij verkeer van jong getalenteerde werknemers van de ene onderneming
(club) naar de andere onderneming (club) ervoor zorgen dat de kwaliteit van

70 P.D. Staudohar, Playing for dollars: labor relations and the sports business, New York: Cornell University Press
1996, p. 84 en J. Quirk & R.D. Fort, Pay dirt: the business of professional team sports, Princeton, New Jersey:
Princeton University Press 1992, p. 198.
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het totale product toeneemt. Het is aan de innovatieve ondernemer in de team-
sport om een zo optimaal mogelijk team tegen zo laag mogelijke kosten aan
de bal te hebben. Voor de speler is het uiteindelijk het beste als hij betaald
krijgt wat hij waard is. Voor de toeschouwers is het fijn als de speler zijn talent
daar inzet waar dit talent het beste tot zijn recht komt, dit komt immers de eco-
nomie van het schouwspel ten goede.

– Aan de andere kant geldt in de sport, net als in andere sectoren, dat de onder-
neming investeert in scouting, training, teamgeest en samenspel, e.d. en dat
een redelijk vaste teamcompositie gedurende een langere tijdsperiode bij-
draagt aan de stabiliteit en de kwaliteit van het team. Vanuit deze invalshoek
is een redelijke vergoeding voor de club die een speler ziet vertrekken gerecht-
vaardigd. Zonder transferregelingen in de regelgeving van de bond bestaat een
arbeidsrechtelijk systeem, dat immers onder normale werking van de markt de
arbeid zou reguleren. 

Een arbeidsrechtelijk systeem verdient de voorkeur boven regelgeving van de
bond. De krachtmeting op de spelersmarkt tussen spelers en het management
hoort bij uitstek thuis in de arbeidsrechtelijke sfeer, zoals in de Verenigde Staten.
Nu Europese CAO’s nog niet van de grond lijken te komen dient ruim aandacht
geschonken te worden aan de bevordering van de sociale dialoog.71 Het arbeids-
recht is bij uitstek geschikt om evenwicht te brengen tussen de individuele werk-
nemer en de werkgever, dan kunnen arbeidsregulerende maatregelen bevochten
worden daar waar ze thuis horen, in de arena van het arbeidsrecht. 

71 De sociale dialoog in het voetbal start halverwege 2008. Inmiddels is ook bekend dat in het profwielrennen
interesse bestaat voor een sociale dialoog. 
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DEEL 7

Het mededingingsrecht en de exploitatie van de sportprestatie





Inleiding deel 7 

In dit deel gaat het om sportregelgeving die betrekking heeft op de exploitatie van
de sportprestatie. 

Bij economische activiteiten die kunnen worden toegerekend aan de lokale
markt, ofwel de plaats van vestiging van de club moet gedacht worden aan de ver-
koop van tickets, verhuur skyboxen, boarding, e.d. Bij economische activiteiten
die kunnen worden toegerekend aan de nationale markt, of in geval van interna-
tionale competities de Europese- of wereldmarkt moet gedacht worden aan de ver-
koop van uitzend- en andere mediarechten. Clubs hebben juist voor deze boven-
lokale activiteiten een groot deel van hun autonomie overgedragen aan de bond
(zie par. 2.2). Komen de sportorganisatie als geheel de rechten toe die samenhan-
gen met de exploitatie van de competitie dan treedt de sportorganisatie als één
marktdeelnemer op en is art. 81 EG-Verdrag niet van toepassing (zie par. 18.2).
Wordt er daarentegen van uitgegaan dat de clubs onafhankelijk met elkaar con-
curreren, dan doen zich als het gaat om bovenlokale activiteiten waarover collec-
tieve afspraken (tussen de actoren binnen de sportorganisatie) zijn gemaakt,
mededingingsproblemen voor (zie par. 19.2). In dat geval geldt als uitgangspunt
dat de rechten weliswaar individueel verkocht kunnen worden, maar via collectie-
ve afspraken verkocht worden in een niet-concurrerende markt. Ter rechtvaardi-
ging van een collectieve verkoopregeling wordt vaak het evenwicht tussen geld-
middelen en sportprestaties genoemd. Dit komt omdat de bond via collectieve ver-
koop de inkomsten weer herverdeeld over de deelnemende clubs. 

In dit deel staat het onderzoek naar mededingingsproblemen op de exploita-
tiemarkt centraal. 





38 Wie komen de rechten van de sport-
prestatie toe? 

‘Little did we know then that CNN would become the big league.’

Christiane Amanpour1

38.1 Inleiding

Aan het begin van de 20e eeuw werden wedstrijden, net als theatervoorstellingen,
concerten, e.d. ‘live’ aanschouwd. Het aantal toeschouwers was vanwege de beslo-
tenheid van het stadion beperkt. Dit veranderde drastisch met de komst van radio
en televisie. Geïnteresseerden konden vanaf dat moment ook via de media op de
hoogte worden gehouden van het verloop van een wedstrijd. De sport boorde een
grote nationale en later zelfs internationale markt aan. Daarmee steeg ook het
inkomstenpotentieel voor de sport. In eerste instantie bleven de inkomsten betrek-
kelijk laag, doordat de organisatoren al tevreden waren als de wedstrijden op tele-
visie te zien waren en zij sponsors konden aantrekken.2 Vanwege de toenemende
vraag zijn de prijzen in de loop der jaren sterk gestegen. De vergoeding voor de
Olympische Spelen is gestegen van 90 miljoen dollar voor de Spelen in Barcelona
(1992), naar 250 miljoen dollar voor de Spelen in Atlanta (1996). 

De inkomsten uit de verkoop van de competitie worden meestal via een
bepaalde verdeelsleutel over de deelnemende teams verdeeld. Er wordt wel
betoogd dat een gelijke verdeling van de inkomsten leidt tot een meer evenwich-
tige, aantrekkelijke en dus kwalitatief sterke competitie. Of het één (een zo veel
mogelijk gelijke verdeling) boven het andere (individuele verkoop) te prefereren
is, hangt niet alleen af van het gewicht dat wordt toegekend aan de wenselijkheid
van een zo veel mogelijk gelijk financieel evenwicht, of welk belang wordt
gehecht aan de wenselijkheid van zo veel mogelijk concurrentie tussen de clubs,
maar begint bij de vraag wie de rechten eigenlijk rechtmatig mag uitbaten. Is dit
de bond, de club, de sporter of een combinatie van voornoemde actoren? Indien
namelijk de sportorganisatie als geheel rechthebbende is, kan geen sprake zijn van
een verboden kartelgedraging in het geval van collectieve afspraken. Immers de
organisatie wordt dan als volkomen unilateraal voor het mededingingsrecht
beschouwd. Het uitbaten van de rechten is dan een ‘normale’ gedraging van één
onderneming (als single entity, zie par. 18.2 e.v.). De wijze waarop de sportorga-
nisatie de rechten uitbaat kan overigens wel duiden op misbruik, volgens art. 82
EG-verdrag. 

1 http/www.Brainyquote.com.
2 Beschikking van de Europese Commissie, 11 juni 1993, Zaak IV/32.150, EBU/Eurovisie, 93/403/EEG. 



De vraag wie de rechten toekomt, is een vraag naar nationaal recht. Een antwoord
op deze vraag werd gegeven op het moment dat moest worden bepaald of de orga-
nisator van het evenement of de club aanspraak kon maken op een vergoeding van-
wege de exploitatie van de sportprestatie of dat geen sprake kon zijn van een ver-
goeding omdat het zou gaan om het recht van vrije nieuwsgaring. 

38.2 Nederland: bescherming van de sportprestatie(s) in Nederland
in relatie tot vrije nieuwsgaring

In Nederland in het arrest KNVB tegen NOS uit 1988 stond de vraag centraal of,
en in hoeverre de exploitatie van wedstrijden die door de voetbalbond (KNVB)
georganiseerd worden, rechtens bescherming vindt tegen radio- en televisie-uit-
zendingen van reportages van (gedeelten van) wedstrijden in het betaald en ama-
teurvoetbal van clubs die bij de KNVB zijn aangesloten, indien het betalen van
een redelijke vergoeding voor die uitzendingen door de omroepvereniging (NOS)
wordt geweigerd.3 Van belang is te onderkennen dat in dit arrest de nadruk lag op
de bescherming van de sportprestatie in relatie tot het recht op vrije nieuwsgaring. 
In Nederland zijn uitsluitend zaken vatbaar voor eigendom, op grond van art. 5:1
BW. De Hoge Raad bekeek daarom in het arrest of de KNVB een zekere bescher-
ming ter zake het uitzenden van televisierechten toekomt krachtens de absolute
rechten van het intellectueel eigendom. De intellectuele eigendomsrechten bieden
namelijk bescherming tegen ongeoorloofde exploitatie door derden van bepaalde,
door menselijke inspanningen verkregen, prestaties. De prestatiegerechtigde van
de sportprestatie zou dan, op grond van het intellectueel eigendomsrecht, een
ander (de NOS) kunnen verbieden de wedstrijd te exploiteren zonder voorafgaan-
de toestemming en de toestemming afhankelijk kunnen maken van een financiële
vergoeding. Overigens indien een bepaald ‘intellectueel eigendom’ bestaat kan
voorts het Gemeenschapsrecht aan het gebruik ervan eventuele beperkingen
opleggen bijvoorbeeld krachtens de Europese kartelwetgeving.4

De Hoge Raad stelde echter dat er geen reden is voor een vergelijkbare
bescherming als die welke de wet biedt in geval van absolute rechten van intel-
lectuele eigendom.5 De Hoge Raad onderzocht in NOS/KNVB voorts de moge-
lijkheid of de sportprestatie op één lijn staat met prestaties die door het intellec-
tuele eigendom worden beschermd (éénlijnsprestatie). Deze mogelijkheid wordt
door de Hoge Raad in het arrest Decca/Holland Nautic genoemd, maar is slechts

3 HR 23 oktober 1987, (NOS/KNVB), NJ 1988, 310.
4 Vgl. Cath, I.G.F., in Sport en informatiemonopolies, onder redactie van W.F. Korthals Altes en G.A.I. Schuijt,

Amsterdam: Otto Cramwickel Uitgever 1991, p. 69. 
5 Immers, zo valt uit de wet en literatuur te herleiden, de bescherming van de sportprestatie valt niet onder het

object van het octrooi, modellen, kwekers, merkenrecht en recht op de handelsnaam en eveneens biedt auteurs-
rechtelijke bescherming geen soelaas. De laatstgenoemde mogelijkheid wordt waarschijnlijk terzijde gescho-
ven, niet omdat de sportprestatie geen kenmerken vertoont van het ‘werk met een eigen oorspronkelijk karak-
ter en de persoonlijke stempel van de maker’ zoals dat wordt beschermd door artikel 1 van de auteurswet, maar
omdat volgens de geldende opvattingen sportprestaties buiten het auteursrecht vallen. Vergelijk, Spoor,
Hugenholtz. Dommering. 
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eenmalig, namelijk in het Elvis-Presley-arrest aangenomen.6 Daarbij dient nog te
worden opgemerkt dat het in het Elvis-Presley-arrest ging om een prestatie die
niet veel later door de Wet Naburige Rechten (1993) werd beschermd. De Wet
Naburige Rechten beschermt uitvoerende kunstenaars die een werk van letterkun-
de of kunst uitvoeren.7

De sportprestatie, waaronder begrepen de sportprestatie van de sporter is echter,
zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, nadrukkelijk uitgesloten van het toepassingsbe-
reik van de wet Naburige Rechten.8 Rest de mogelijkheid van de éénlijnsprestatie.
De Hoge Raad stelde, zij het met terughoudendheid, dat profiterende handelingen
ten aanzien van bepaalde prestaties een schending van zorgvuldigheidsnormen
kunnen opleveren en legt het volgende criterium aan: ‘ontbreekt een wettelijke
bescherming op grond van een recht der intellectuele eigendom, dan is voor de
bescherming naar ongeschreven recht in elke concrete situatie ten minste vereist
dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn valt te
stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigt.’Aan deze
minimumeis wordt, volgens de Hoge Raad, als het gaat om de exploitatie van wed-
strijden als door de KNVB georganiseerd, niet voldaan.’9 Vijftien jaar later in het
arrest KNVB tegen Feyenoord ziet de Hoge Raad ondanks een poging van de
KNVB, geen aanleiding om op zijn standpunt terug te komen.10

Het bovenstaande overwegend is de conclusie gerechtvaardigd dat de sport-
prestatie in Nederland geen bescherming geniet op grond van het intellectueel
eigendomsrecht noch op grond van de bescherming volgens het criterium van de
éénlijnsprestatie krachtens art. 6:162. 

Dit betekent echter niet dat een uitzendgemachtigde zoals de NOS zonder toe-
stemming wedstrijden mag uitzenden. De Hoge Raad komt namelijk met een
andere constructie die een vergoeding van de NOS voor het uitzenden van wed-
strijden rechtvaardigt. In overweging 5.2 stelt de Hoge Raad namelijk ‘Niettemin
moet worden aangenomen dat de KNVB en zijn clubs op een zekere bescherming
ter zake van de uitzending van wedstrijden aanspraak kunnen maken. De Hoge
Raad stelt kort samengevat dat de door de KNVB georganiseerde wedstrijden
gehouden worden in stadions of op besloten terrein die aldus zijn ingericht dat die
wedstrijden weliswaar voor het publiek toegankelijk zijn maar niet dan tegen bet-
aling. Aan hun toestemming tot het betreden van het stadion of wedstrijdterrein
mogen zij beperkingen verbinden 

6 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 701. 
7 Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten

van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet
1912, Stb. 18 maart 1993, 178.

8 Verkade, D.W.F. en Visser, D.J.G., Parlementaire geschiedenis van de Wet NaburigeRechten, Delft: Delftse
Academische Pers 1993, p. 49. 

9 Hoge Raad 23 oktober 1987, (NOS/KNVB), NJ 1988, 310, r.o. 5.1. 
10 Hoge Raad 23 mei 2003, KNVB tegen Feyenoord, NJ 2003, 494 IER 2003, p. 256, m.nt. F.W. Grosheide

(KNVB/Feyenoord).
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‘gebruikmakend van de bevoegdheden die zij aan het eigendoms- of gebruiksrecht van dat sta-

dion of terrein ontlenen.’11

Dit recht staat inmiddels bekend als het huisrecht, stadionrecht, of arenarecht.
Volgens de Hoge Raad heeft de NOS onrechtmatig gehandeld nu er door de
KNVB en de clubs geen toestemming voor uitzending is gegeven. De lengte of
duur van de uizending (een integrale wedstrijd of slechts flitsen van een wedstrijd)
maakt bij deze constatering, volgens de Hoge Raad, geen verschil. 

Wie is rechthebbende in Nederland
Nu vaststaat dat in het arrest NOS/KNVB aanknoping is gezocht bij het huisrecht
blijft in het midden of dit recht de bond (KNVB), de bond en de clubs gezamen-
lijk of een individuele club toekomt. KNVB stelt zich in het kort op het standpunt
dat de radio en televisierechten, voor zowel samenvattingen als integrale wedstrij-
den, toekomen aan de KNVB en de clubs gezamenlijk.12 Feyenoord gaf aan dat de
rechten de individuele clubs toebehoren.13

In het arrest KNVB tegen Feyenoord behoeft het ‘huisrecht’ nadere invulling
omdat het dit keer gaat om een geschil tussen de KNVB en een van haar clubs.
Het Hof stelt dat de bij de KNVB aangesloten clubs uit hoofde van hun eigen-
domsrecht of gebruiksrecht van het stadion of terrein in beginsel de vrijheid heb-
ben om aan hun toestemming tot het betreden van het stadion of terrein beperkin-
gen te verbinden, ook met het oog op het tot stand brengen van radio- en/of tele-
visie-uitzendingen. De ‘uitzendrechten’ met betrekking tot (‘flitsen’ van) voetbal-
wedstrijden in de door de KNVB georganiseerde Eredivisie en Eerste divisie
komen toe aan de thuisspelende club (huisrecht, stadionrecht of arenarecht).
Volgens de KNVB heeft het Hof echter miskend dat de Hoge Raad in het arrest
NOS tegen KNVB aan de KNVB een vorm van bescherming ten aanzien van de
uitzendrechten heeft toegekend. De Hoge Raad wijst dit van de hand door te stel-
len dat hieruit niet valt te lezen dat de KNVB medegerechtigd zou zijn tot de uit-
zendrechten. 

Vervolgens stelt de KNVB dat het organiseren van een competitie door de
KNVB en het spelen van wedstrijden daarin kan gelden als een prestatie welke op
één lijn valt te stellen met de toekenning van een absoluut recht van intellectuele
eigendom. In het eerder genoemde arrest KNVB tegen NOS werd echter uitdruk-
kelijk een dergelijk recht niet erkend. De Hoge Raad komt op dit standpunt niet
terug. Het voorgaande overziend kan worden geconcludeerd dat in Nederland aan
de individuele thuisspelende club de radio- en televisierechten toekomen. 

11 HR 23 oktober 1987, (NOS/KNVB), NJ 1988, 310, r.o. 5.2, Informatierecht/AMI 1988, p. 30, m.nt. G.A.I.
Schuijt (NOS/KNVB).

12 HR 23 mei 2003, KNVB tegen Feyenoord, NJ 2003, 494 IER 2003, p. 256, m.nt. F.W. Grosheide (KNVB/Feye-
noord).

13 HR 23 mei 2003, KNVB tegen Feyenoord, NJ 2003, 494 IER 2003, p. 256, m.nt. F.W. Grosheide (KNVB/Feye-
noord).
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Het huisrecht is een uitvinding van de Hoge Raad. De Hoge Raad ontkomt op deze
wijze aan een juridische kwalificatie voor de sportprestatie. De zienswijze van de
Hoge Raad in het arrest NOS/KNVB is op zichzelf juist: iemand kan aan het eigen-
dom of gebruik een veto uitspreken ten aanzien van het toetreden van het stadion
of terrein. De aard van het conflict had immers betrekking op de reikwijdte van
het begrip ‘vrije nieuwsgaring’. 

Bij de totstandkoming van de wedstrijd gaat het om één stuk output als onder-
deel van het totaal van de competitie. De wedstrijd komt alleen tot stand als de uit-
spelende club bereid is tegen de thuisspelende club te spelen. De aard van het pro-
duct verzet zich tegen de zienswijze van de Hoge Raad dat slechts de thuisspelen-
de club een recht toekomt. 

38.3 Europa en de vraag: wie is rechthebbende

Organisator komt de rechten toe
Het Gerecht van eerste aanleg stelde in oktober 2002 dat de televisierechten nor-
maal toebehoren aan de organisator van het sportevenement. Die beslist namelijk
wie toegang krijgt tot de terreinen of ruimten waar het evenement plaatsvindt.14 In
dezelfde overweging voegt het Gerecht van eerste aanleg daar aan toe: 

‘De organisatoren van populaire sportevenementen zijn dikwijls tamelijk machtige nationale of

internationale federaties, die sterk staan met betrekking tot televisierechten voor bepaalde eve-

nementen of bepaalde sporten omdat er gewoonlijk voor elke sport maar een nationale of inter-

nationale federatie bestaat.’15

In dat geval is geen sprake van een afspraak tussen ondernemingen. Het gaat bij-
voorbeeld om organisatoren van Wereldkampioenschappen, Europese Kampioen-
schappen, de Olympische Spelen en organisatoren bijvoorbeeld in de wielesport
zoals die van de Tour, de Giro en de Vuelta of in de tennissport de organisatoren
van Wimbledon, Roland Garos, etc. Deze organisaties zijn zo machtig dat zij de
positie ten opzichte van deelnemers en derden, zoals uitzendgemachtigden, een-
voudig kunnen misbruiken.16 Artikel 81 EG-Verdrag kan echter weinig anders
doen dan respectvol terugtreden (zie par. 18.2). De organisator mag, alssprake is
van een economische machtspositie, echter op generlei wijze zijn macht misbrui-
ken via uitsluitende of uitbuitende gedragingen, art. 82 EG-Verdrag. 

14 Arrest van het Gerecht, 8 oktober 2002, In de gevoegde zaken T-185/00, T-216/00, T-299/00 en T-300/00,
Métropole télévision SA (M6) e.a. tegen Europese Commissie, r.o. 61. 

15 Publicatieblad nr. L 151 van 24/6/2000 p. Oo18-0041 r.o. 52. Beschikking van de Commissie van 10 mei 2000
Zaak nr. IV/32.150-Eurovisie).

16 Publicatieblad nr. L 151 van 24/6/2000 p. Oo18-0041 r.o. 52. Beschikking van de Commissie van 10 mei 2000
Zaak nr. IV/32.150-Eurovisie).
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De vraag wie het recht toekomt een bepaald evenement (of een serie wedstrijden)
uit te baten moet worden beantwoord naar nationaal recht (zie hiervoor 38.2).17

Desondanks zag de Europese Commissie zich in de zaak UEFA genoodzaakt,
vooral door een gebrek aan eenduidigheid in de nationale regelgeving van de
Lidstaten, ten behoeve van een deugdelijke mededingingsrechtelijke analyse hier-
omtrent een standpunt in te nemen.18 In deze zaak sprak de Europese Commissie
zich in een beschikking uit over de gezamenlijke verkoop van televisierechten van
de UEFA Championsleague.19 De Europese Commissie zocht eerst naar het ant-
woord op de vraag of de clubs afzonderlijk, of de bond en alle clubs gezamenlijk,
de rechten toekomen. Wel voegt de Europese Commissie hier aan toe dat de waar-
dering van de Europese Commissie geen afbreuk doet aan het oordeel van natio-
nale rechters. 

‘De kwestie van het eigendomsrecht valt onder nationale wetgeving en de beoordeling van de

kwestie in deze zaak door de Commissie laat eventuele beslissingen van nationale rechtbanken

onverlet.’20

In sommige Lidstaten bepaalt het nationale recht dat de bond de rechten toekomt
terwijl in andere Lidstaten, zoals Nederland, de club rechthebbende is. 

De Europese Commissie boog zich vervolgens over de voetbalsport, als team-
sport. Zij gaat ervan uit dat bij een wedstrijd beide deelnemende clubs een zeker
recht kunnen claimen.21 In de beschikking erkent de Europese Commissie, in
tegenstelling tot de Hoge Raad in Nederland, tevens een mede-eigendom ten aan-
zien van de wedstrijd van de bond. De Europese Commissie stelt in overweging
122 dat de UEFA het beste als ‘mede-eigenaar’ kan worden beschouwd maar nooit
als de enige ‘eigenaar’. 

De Commissie neemt de bijzondere aard van één stuk output in aanmerking
omdat de Europese Commissie uitgaat van gezamenlijke rechthebbenden van de
wedstrijd. Namelijk de thuis- en uitspelende club en de bond. Met andere woor-
den: de Europese Commissie neemt aan dat een club nooit zelfstandig één stuk
output (lees: wedstrijd) kan produceren. 

17 In die zin is het gebruik van de term ‘eigendom’ indien het gaat om niet-stoffelijke objecten als bijvoorbeeld
televisierechten dus niet overeenkomstig de systematiek van het Nederlandse wetboek.

18 Pb L 171, 26-6-2001, p. 12-28. Commission Decision relating to a proceeding pursuant to article 81 of the EC
Treaty and article 53 of the EEA agreement (Case 37.576 UEFA’s Broadcasting Regulations). 19 April 2001.
Europese Commissie: broadcasting of sports events and competition law. Competition policy newsletter 1998,
nr. 2, juni, par. III.2.

19 Zie voor behandeling van deze zaak par. 39.7.4.
20 Overweging 122. Beschikking UEFA nr. 2003/778/EG (PbEG 2003, L291). In Duitsland worden bijvoorbeeld

de clubs als eigenaar aangemerkt en de bond als mede-eigenaar, in Engeland wordt over de eigendomskwestie
geen uitspraak gedaan, in Noord Ierland en in de Ierse Republiek wordt ervan uitgegaan dat het eigendom toe-
komt aan de nationale bond en in Italië komen de eigendomsrechten de clubs toe, etc.

21 De Europese Commissie spreekt zich over de eigendomskwestie uit nu zij vooraleerst hierover een standpunt
dient in te nemen en het nationaal recht, gelet op de Europese dimensie, geen uitkomst biedt. Vgl. Pb nr. L 151
van 24/6/2000 p. Oo18-0041 r.o. 52. Beschikking van de Commissie van 10 mei 2000 Zaak nr. IV/32.150-
Eurovisie) ‘De televisierechten behoren normaal toe aan de organisator van het sportevenement, die beslist wie
toegang krijgt tot terreinen of ruimten waar het evenement plaatsvindt.’
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De Europese Commissie heeft het overigens nadrukkelijk over de wedstrijd, maar
weigert te erkennen dat sprake is van gezamenlijk eigendom ten aanzien van de
gehele competitie. 

‘The Commission therefore proceeds on the basis that there is co-ownership between the foot-

ball clubs and UEFA for the individual matches, but that the co-ownership does not concern hori-

zontally all the rights arising from a football tournament.’

38.4 VS: Vrije nieuwsgaring en de bescherming van de sportpresta-
tie(s) in de Verenigde Staten

In de uitspraak National Exhibition Co. versus Teleflash Inc.22 stelden de ‘produ-
cers’ van de baseballwedstrijden dat het via de telefoon doorgeven van een verslag
van de baseballwedstrijden een inbreuk vormde op een exclusief recht. Er was vol-
gens het District Court echter geen sprake van een contract, er bestond immers
tussen de producer en degene die via de telefoon wedstrijden doorgaf geen con-
tractuele relatie. Op het toegangskaartje dat toegang verschafte tot de wedstrijden
stonden geen ‘contractuele’ voorwaarden vermeld. Er was eveneens geen sprake
van dat degene die de informatie doorgaf zich had begeven op verboden terrein.
Ook was volgens het District Court te New York geen sprake van ‘unfair compe-
tition’.23 De producers van de wedstrijden bezaten slechts de instrumenten die de
wedstrijd mogelijk maakten en de persoon in kwestie gaf slechts bericht van wat
hij had gezien. Ook in hoger beroep zag de rechter niet in welk recht geschonden
zou kunnen zijn.24 Met deze uitspraak was niet iedereen even gelukkig.25 Immers:
de totstandkoming van een evenement werd op generlei wijze beschermd, terwijl
een keten aan prestaties het evenement uiteindelijk mogelijk maakt. Er bleek ech-
ter wel sprake te zijn van bescherming toen een beroep werd gedaan op de vrij-
heid van nieuwsgaring (Verenigde Staten) in relatie tot de bescherming van de
sportprestatie. De bescherming van de sportprestatie zou immers rechtvaardigen
dat een uitzendgemachtigde niet zonder toestemming van de sportorganisatie de
wedstrijd(en) mocht uitzenden. 

VS: Bescherming sportprestatie in relatie tot het recht op vrije nieuwsgaring
In een uitspraak van het District Court te Pennsylvania uit 1938, in Pittsburgh
Athletic versus KQV, ging het om baseballclub de Pirates die de rechten op de ver-
spreiding van nieuws over het verloop van de baseballwedstrijden exclusief had
verleend aan General Mills.26 General Mills verkocht op zijn beurt de rechten aan
het televisiestation NBC. NBC verkocht een deel van het contract weer aan

22 24 F. Supp. 488 (S.D. N.Y. 1936).
23 Vgl. International News Service versus Associated Press, 248 U.S. 236. 
24 Vgl. ‘Unfair Competition and Exclusive Broadcast of Sporting Events’, 48 Yale Law Journal 288 (1938). 
25 Vgl. ‘Unfair Competition and Exclusive Broadcast of Sporting Events’, 48 Yale Law Journal 288 (1938). 
26 24 F.Supp. 490 (W.D. Pa 1938).
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Socony-Vacuum Oil Co. KQV broadcasting Co. was een radiostation dat via een
werknemer informatie verzamelde over het verloop van de wedstrijd vanaf een
locatie net buiten het stadion. Het verloop van de wedstrijden werd doorgegeven
en geëxploiteerd zonder dat Pittsburg daar inkomsten door verwierf. De exploita-
tie van de wedstrijd(en) van de Pirates vond echter rechtens bescherming tegen
radio-uitzendingen door KQV. Het District Court stelde namelijk dat het exclusie-
ve recht tot uitzending van de wedstrijden bij de Pirates, dus de club ligt. Met
andere woorden: de Pirates hebben een ‘property right’ en daar mag het radiosta-
tion zich niet, zonder meer, in mengen. Belangrijk is dat het District Court bepaal-
de dat de club een eigendomsrecht heeft betreffende de wedstrijd. ‘Creating the
game, paying the players, controlling the parc and restricting dessemination of the
news from the park the Pirates have a property interest in the game and the right
to control it for a reasonable time.’27 Ook in de Verenigde Staten komt de club een
‘eigendomsrecht’ toe.

Bescherming sportprestatie in relatie tot het recht op vrije nieuwsgaring wat
betreft de collegesporten
In de regelgeving van sportbonden in de Verenigde Staten is het gewoon om een
regel op te nemen dat iedere club het recht heeft zijn thuiswedstrijden uit te laten
zenden binnen de lokale markt, dus de plaats van vestiging. Een dergelijke rege-
ling bestond niet voor de collegesporten en dit leidde tot concurrentie tussen
clubs/colleges maar ook tussen uitzendgemachtigden. 

Uit Wichita State University Intercollegiate Athletic Association versus
Swanson Broadcasting Co.28 valt op te maken dat een team het exclusieve recht op
uitzending heeft ten aanzien van de lokale markt, ongeacht of het om een uitwed-
strijd of thuiswedstrijd gaat. 

Met de totstandkoming van de nieuwe Copyright Act werd aan de organisator
van een sportevenement, zij het onder bepaalde omstandigheden, een exclusief
recht op uitzending toegekend. Dit betekent echter niet dat de live-wedstrijd vol-
gens deze Act zelf een auteursrechtelijk werk is, daarvan is namelijk in de zin van
de Copyright Act geen sprake. Indien de live-wedstrijd tegelijkertijd op een drager
wordt vastgelegd ‘fixed in any tangible medium of expression’, rust slechts op de
film een auteursrecht.29

27 Zie ook: Zacchini versus Scripps-Howard Broadcasting Co, 433 U.S. 562 (1977) ‘The First and Fourteenth
Amendments do not immunize the news media when they broadcast a performer’s entire act without his con-
sent, and the Constitution no more prevents a State from requiring respondent to compensate petitioner for bro-
adcasting his act on television than it would privilege respondent to film and broadcast a copyrighted dramatic
work without liability to the copyright owner, or to film or broadcast a prize fight or a baseball game, where
the promoters or participants had other plans for publicizing the event. Time, Inc. versus Hill, supra, distin-
guished. P. 569-579.’

28 Opgenomen in: R. C. Berry & G. M. Wong, Law and business of the sportsindustries, volume II, second edi-
tion, Westport, Connecticut: Praeger 1993, p. 724. 

29 17 United States Code, section 102 Subject matter of copyright: In general. 
(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in tangi-
ble medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or
otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include
the following categories (…) (6) motion pictures and other audiovisual works. (…). 
Tevens is van belang Section 106. Exclusive rights in copyright works (…). 
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In de Verenigde Staten geldt dan weliswaar een property-right voor de thuisspe-
lende club, maar wie van de twee teams rechthebbende is als het gaat om de
exploitatie van de wedstrijd waaraan zij beiden deelnemen, wordt beslecht via
contract of regelgeving van de bond. 

38.5 De topsporter en de bescherming van zijn prestatie

38.5.1 Nederland: De topsporter en de bescherming van zijn prestatie

In Nederland kan noch de prestatie van de club of de bond, noch de prestatie van
de topsporter onder het bereik van de intellectuele eigendomsrechten gebracht
worden. De prestatie van de topsporter is volgens de wetsgeschiedenis zelfs
nadrukkelijk uitgesloten van de Wet Naburige Rechten.30 ‘Eén en ander zou leiden
tot een onwenselijke en in omvang niet voorzienbare uitbreiding van de verschil-
lende categorieën rechthebbenden en de effecten daarvan.’Aldus de Memorie van
Toelichting. Er bestaat in het Nederlandse recht, met een beroep op de wetsge-
schiedenis, dus geen bescherming die aan de topsporter het exclusief recht geeft
om de exploitatiehandelingen afhankelijk te maken van zijn toestemming. 

Dit berust dus op een bewuste keuze van de wetgever en vloeit niet automa-
tisch voort uit de wet en jurisprudentie. Immers is een prachtige omhaal niet juist
een knap staaltje werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat de persoonlijke
stempel van de maker draagt? Vanuit de auteursrechtelijke hoek blijft echter een
belangrijk sportief punt onbesproken, dat wel door Van Staveren werd onderkend.
In de sport is het eenvoudigweg niet wenselijk om de sportprestatie van de spor-
ter te beschermen via het intellectueel eigendomsrecht. Dit zou namelijk beteke-
nen dat de sporter dit recht tegen een ieder kan uitoefenen en daarmee mogen
tegenstanders niet zonder meer een gelijksoortige sportprestatie tentoonspreiden,
wat de gelijkheid van kansen als wezenlijk kenmerk van de georganiseerde wed-
strijdsport ondermijnt. Volgens Van Staveren is de uitsluiting van het bereik van
de intellectuele eigendomsrechten voor de sportprestatie daarom op sportieve
gronden wenselijk. Zoals Van Staveren uiteenzet: 

‘Denk bijvoorbeeld aan de ruggelingse hoogtesprong van Dick Flosbury, waarmee hij op de OS

Mexico 1968 verrassend de gouden medaille won. Indien er auteursrechten op die zogenaamde

“Flosbury-flop” zouden hebben bestaan, zou zonder zijn toestemming niemand zich met hem in

die sprong hebben kunnen meten. Auteursrechtelijke bescherming van sportprestaties leidt dan

tot een situatie waarin men de eigen tegenstanders kan kiezen door willekeurig al dan niet tegen

betaling licenties te geven.’31

30 Verkade, D.W.F. en Visser, D.J.G., Parlementaire geschiedenis van de Wet Naburige Rechten, Delft: Delftse
Academische Pers 1993, p. 49. 

31 H.T. van Staveren, Boekbespreking ‘Sport en Informatiemonopolies’ onder redactie van W.F. Korthals Altes en
G.A.I. Schuyt, Informatierecht AMI, 1993, p. 98-99. 
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Weliswaar wordt aan de individuele sportprestatie geen bescherming toegekend,
dit betekent niet dat de sporter geen bescherming geniet. De commerciële exploi-
tatie van de populariteit van de topsporter wordt beschermd door art. 21
Auteurswet jo art. 35 Aw. De onrechtmatigheid is gebaseerd op de zorgvuldig-
heidsnormen van art. 6:162. In het algemeen is in de Nederlandse rechtspraak aan-
vaard dat de topsporter een portretrecht heeft op grond waarvan hij zich kan ver-
zetten tegen de exploitatie van zijn portret waarvoor hij geen toestemming heeft
gegeven. 

De gekozen juridische grondslag – het auteursrecht in relatie tot de aanvullen-
de bescherming van de onrechtmatige daadsactie – beschermt echter alleen dat
wat al is vastgelegd, dus ‘na de prestatie’, en biedt in beginsel geen bescherming
als het gaat om de wedstrijd zelf. Dit wordt anders indien vooraf aannemelijk is
dat van het portret gebruikt gemaakt zal worden en wordt aangenomen dat de
geportretteerden een als redelijk te kwalificeren (financieel) belang toekomt. 

De rechtbank gaat ervan uit dat voetbalspelers toestemming hebben gegeven
aan de clubs en de KNVB voor de uitzending van wedstrijdbeelden krachtens de
arbeidsovereenkomsten die zij zijn aangegaan met de clubs. ‘Het behoort tot de
overeengekomen, door salaris beloonde arbeidsprestaties van een beroepsvoetbal-
ler dat deze deelneemt aan voor exploitatie vatbare wedstrijden ten behoeve van
zijn werkgever.’32 De rechtbank heeft in 2004 de eis van voetbalspelers afgewezen,
en daarmee de spelers van een mogelijkheid op een beroep krachtens art. 21 Aw
afgesneden. 

38.5.2 VS: De topsporter en de bescherming van zijn prestatie

In Baltimore Orioles versus Major League Baseball33 deden de baseballspelers
een poging om een (deel) van de inkomsten uit televisierechten te claimen. De
spelers beriepen zich op een exclusief recht ‘property right’, in de gedaante van
het ‘right of publicity’. Een soortgelijk recht kent het Nederlands rechtssysteem
niet maar het is niet ondenkbaar dat een dergelijk ‘nieuw’ recht via rechtspraak
wordt gecreëerd. Zo creëerde de Hoge Raad immers al eerder het zogenaamde
‘huisrecht’ ook wel het stadionrecht of arenarecht genoemd (zie 38.2).

Het belang van de erkenning van het ‘right of publicity’ ligt volgens de rech-
ter in het hoger beroep dat het recht bijdraagt aan de promotie van voorstellingen
die aantrekkelijk zijn voor het publiek en verder daarin dat deze rechten een
impuls geven aan de investering voor de ontwikkeling van voorstellingen. Nu de
spelers geen toestemming hadden gegeven voor het uitzenden van de wedstrijden
stelden de spelers zich op het standpunt dat hun ‘property rights’ waren geschon-
den.34 Het Circuit Court te Chicago besliste in het nadeel van de spelers. De spe-

32 Rb. Amsterdam, 25 februari 2004, 235892/H 02.0111, centrale spelersraad e.a. tegen betaaldvoetbalclubs e.a.,
r.o. 5.2. 

33 Baltimore Orioles Inc. versus Major League Baseball Players Association, 805 F. 2d 663, United States Court
of Appeals 7th Circuit, October 29, 1986. 

34 Baltimore Orioles Inc. versus Major League Baseball Players Association, 805 F. 2d 663, United States Court
of Appeals, seventh circuit, October 29, 1986. 

402 Wie komen de rechten van de sportprestatie toe?



lers, zo oordeelde het Circuit Court, probeerden achteraf rechten te bemachtigen
die ze vooraf via een contract hadden moeten verkrijgen: 

‘(...) the Players have attempted to obtain ex post what they did not negotiate ex ante. That is to

say, they seek judicial declaration that they possess a right -the right to control the telecast of

Major League baseball games- that they could not procure in bargaining with the clubs.(...)’

Met andere woorden: de spelers hebben wel een right of publicity, maar dit recht
moet wijken. 

‘Regardless of the creativity of the Players’ performances, the works in which they assert rights

are copyrightable works’. 

38.6 Samenvatting 

In de individuele sport komt de organisator van het evenement de rechten toe. In
de teamsport in Nederland komt de individuele thuisspelende club het recht toe.
Dit is in de Verenigde Staten niet anders. Volgens de Europese Commissie kan ook
de uitspelende club ten aanzien van de wedstrijd als rechthebbende worden aan-
gemerkt, naast de bond als mederechthebbende. 

Teamspelers kunnen krachtens hun (contractuele) arbeidsrelatie in beginsel niet
als rechthebbende worden aangemerkt. Bovendien is de exploitatie van de sport-
prestatie op dit topniveau inherent aan zijn deelname aan de wedstrijd en niet een
bijzondere niet te voorziene bijkomstigheid. Dit laat onverlet dat de spelers, net
als individuele sporters, wel via individuele contracten, of via collectieve arbeids-
overeenkomsten afspraken over inkomsten uit de verkoop van mediarechten kun-
nen maken. Dit is, zeker gelet op de vermeende onderhandelingsmacht van top-
spelers, een reële mogelijkheid om rechtens aanspraak te maken op een deel van
de inkomsten. Het recht op een deel van de inkomsten volgt dan uit het contract
en er is geen noodzaak tot oprekking van het bestaande recht (portretrecht) of de
creatie van een ‘nieuw’ zelfstandig recht (publiciteitsrecht). Deze constructie heeft
de voorkeur mede gelet op de toenmalige totstandkoming van de Wet Naburige
Rechten. 
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39 De verkoop van mediarechten

‘... A cartel remains a cartel even if it works on the commercialisation of sport rights-

and it remains subject to scrutiny under the Competition Rules.’

Herbert Ungerer (Europese Commissie) op een conferentie in Spanje, 

2 oktober 2003

39.1 Inleiding

Was in Europa ‘vroeger niet alles beter’...? Als de consumenten de toeschouwers
zijn, dan hoefden zij, in ieder geval in Nederland, jarenlang helemaal ‘niets’ te
betalen. Sport kwam, behoudens kijk- en luistergeld, tot de consument via ‘gratis’
publieke televisiezenders. Het aantal zenders was beperkt en overzichtelijk en de
consument wist bovendien, wanneer op welk net belangrijke wedstrijden werden
uitgezonden. Ongezonde marktmacht? Er waren lange tijd slechts een paar media-
spelers op de markt waarvan één van hen op de uitzendrechten bood. De ene
monopolist (mediaonderneming) stond als het ware tegenover de andere monopo-
list (de bond). De sport was voor enkele jaren verzekerd van een vaste stroom van
inkomsten... 

De sport was in de jaren dertig van de twintigste eeuw nog uitsluitend afhankelijk
van de inkomsten verbonden met de plaats waar de wedstrijd werd gespeeld. Deze
‘lokale inkomsten’ zoals de heffing van entreegelden (zie hoofdstuk 40), werden
van minder belang op het moment dat een grotere afzetmarkt zich aandiende.
Door, onder meer, ontwikkelingen op het gebied van transport, verstedelijking en
de komst van televisie in de jaren dertig van de twintigste eeuw ontstonden natio-
nale en grensoverschrijdende competities en ontstond een inkomstenstroom uit de
exploitatie van deze nationaal en internationaal georganiseerde competities.
Tegenwoordig vormen bijvoorbeeld in de voetbalsport de inkomsten uit de ver-
koop van mediarechten één van de belangrijkste, of misschien wel de belangrijk-
ste inkomstenbron voor de topclubs; 36% van de inkomsten van FC Barcelona
bestond in het seizoen 2005-2006 uit inkomsten uit de verkoop van uitzendrech-
ten. Bij voetbalclub Juventus bedroeg het percentage zelfs 68% van de totale
inkomsten.1

1 Catriona Hatton, Christoph Wagner en Héctor Armengod, ‘Fair Play: How competition authorities have regu-
lated the sale of football media rights in Europe’, E.C.L.R. 2007, p. 346.



Het West-Europese omroepmodel bestond van oudsher uit volledig door de over-
heid gereguleerde omroepen, staatsmonopolies.2 Dit in tegenstelling tot de
Verenigde Staten. De Verenigde Staten kennen een historie van private televisie-
stations. De staatsmonopolies in Europa werden op natuurlijke wijze in stand
gehouden door de schaarste aan frequenties. Nadat eerst het publieke bestel door
piratenzenders werd bedreigd, veroverden in de jaren tachtig van de voorgaande
eeuw commerciële zenders een plaats in omroepland. Deze ontwikkeling kon zich
voordoen door de voortschrijdende techniek, waaronder vooral de introductie van
kabel en satelliet. Dit was slechts het startpunt van technologische vernieuwing.
Op het gebied van media- en informatietechnologie is het communicatielandschap
inmiddels ingrijpend en blijvend veranderd.3

De mededingingsrechtelijke problemen betreffende de collectieve en exclusieve
verkoop van sportuitzendrechten, ontstonden pas met de komst van commerciële
televisie.4 De nieuwkomers op de mediamarkt wisten en weten dat zij door mid-
del van het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden in korte tijd veel kijkers
aan zich kunnen binden. Dit resulteert vanzelfsprekend in meer vraag op de markt
voor uitzendrechten en naar hogere inkomsten voor de sportorganisatie als geheel.
Bij collectieve verkoop wordt ervan uitgegaan dat de clubs zich mededingingsbe-
perkend gedragen omdat zij afspraken maken om de competitie gezamenlijk, als
collectief (of monopolieaanbieder), uit te baten. Het risico is daarbij reëel dat de
consument veel meer betaalt voor veel minder wedstrijden, dan bij een normale
werking van de markt het geval zou zijn. Daarbij komt dat het tegelijkertijd gaat
om een praktijk waarbij de rechten aan één uitzendgemachtigde worden vergeven
(exclusiviteit) waardoor andere mogelijke concurrenten afgesneden worden van
de toegang tot het beeldmateriaal. Ook deze praktijk leidt tot beperking van de
keuze van de consument en tast de mededinging aan. Toch trok tot 1997 de col-
lectieve en exclusieve verkoop nauwelijks de aandacht van kartelrechtelijke auto-
riteiten in Nederland. In 1997 verleende de toenmalig Nederlandse minister
Wijers van Economische Zaken ontheffing voor de gezamenlijke verkoopregeling
van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) uit een oogpunt van het ‘algemeen
belang’ krachtens het destijds geldende ‘Besluit Horizontale Prijsbinding’.
Volgens het persbericht zou ‘het nu zonder overgangsvoorziening weigeren van
een ontheffing kunnen leiden tot onduidelijkheden. De ervaringen met Sport7
hebben geleerd dat dergelijke onzekerheden kunnen leiden tot een forse vermin-

2 I. Nitsche, Broadcasting in the European Union: the role of public interest in competition analysis, Den Haag:
T.M.C. Asser Press, 2001. 

3 Belangrijke jurisprudentie inzake de audio-visuele sector zie onder meer: HvJ EG 26 april 1988 Zaak 352/85,
Bond van adverteerders Jur. 1988 p. 2085 en de Blois, M. Noot in de zaak 352/85 Bond van adverteerders
(1990) 27 CMLRev, p. 371-381, p. 371. Zie ook HvJ EG 25 juli 1991, Zaak C-288/89, Gouda, Jur. 1991 p.
4007. HvJ EG 25 juli 1991, Zaak C-353/89, Commissie t. Nederland Jur. 1991 p. 4069 en Feenstra, J. Noot bij
de zaken C-288/89 Gouda en C353/89 Commissie t. Nederland (1993) 30 CMLRev. Pp. 424-432, p. 430. 

4 Zie hiervoor beschikking van de Commissie van 11 juni 1993, Zaak IV/32.150, EBU/Eurovision en bijvoor-
beeld Catriona Hatton, Christoph Wagner en Héctor Armengod, Fair Play: How competition authorities have
regulated the sale of football media rights in Europe, E.C.L.R. 2007, p. 347.
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dering van het aantal televisiekijkers naar voetbalwedstrijden. Omdat het Kabinet
vindt dat media-uitingen van sportwedstrijden breed toegankelijk moeten blijven,
achten minister Wijers en staatssecretaris [van sport] Terpstra dit ongewenst.’5

In 2002 heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) krachtens de opvol-
ger van het Besluit Horizontale Prijsbinding, de Nederlandse Mededingingswet,
de gezamenlijke exploitatie uitzendrechten van live wedstrijden eredivisievoetbal
verboden (zie hieronder).6 Dit betekent dat de clubs de rechten niet langer collec-
tief maar individueel moesten verkopen. Opmerkelijk is dat de toenmalige over-
weging dat media-uitingen van sportwedstrijden breed toegankelijk moeten blij-
ven voor het publiek, geen rol heeft gespeeld bij de overwegingen die uiteindelijk
aanleiding gaven tot het verbod. Dit kwam waarschijnlijk door de totstandkoming
van de Televisie zonder grenzen richtlijn (zie par. 4.2.2).7

39.2 Collectieve en exclusieve verkoop 

Indien de clubs individueel de rechten toekomen (zie 38.2) wat bijvoorbeeld het
geval is in Nederland, dan kan het zo zijn dat zij de mediarechten ook op indivi-
duele basis verkopen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de voetbalsport in Italië waar-
door de belangrijkste vijf topclubs ongeveer 75% van de inkomsten naar zich toe
trekken. De Major League sporten in de Verenigde Staten kennen echter een sys-
teem van collectieve verkoop. In bijvoorbeeld de professionele American Football
sport (NFL), biedt de league de mediarechten aan op de markt en worden de
inkomsten vrijwel gelijk over de teams verspreid. De meeste andere sporten in
Europa baten de rechten eveneens collectief uit, maar de inkomsten worden lang
niet zo gelijkmatig als in de American Footballsport in de Verenigde Staten ver-
deeld over de clubs. De bestpresterende clubs verdienen meestal het meeste inko-
men. 

Vanuit een economisch perspectief prefereert een sportorganisatie het collectief,
door alle clubs gezamenlijk, uitbaten van de rechten ten opzichte van het indivi-
dueel, door de clubs zelf, uitbaten van de rechten, omdat deze methodiek zorgt
voor hogere inkomsten.8

5 Persbericht Economische Zaken: http://www.ez.nl/home.asp?page=/Persberichten/Persberichten1997/
97205.htm.

6 Persbericht NMa, 19 november 2002, Zaaknummers: 18 1162 naar aanleiding van het Besluit inzake Eredivisie
NV, zaaknummer 18/105 en 1162/14. 

7 Richtlijn nr. 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 (PbEG 1989, L 298) zoals laatselijk gewijzigd bij
richtlijn nr. 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 1997 (PbEG 1997, L 202).

8 Over mededingingsrechtelijke problemen rond de verkoop van televisierechten zie o.a. A. Schaub, ‘Sports and
Competition: Broadcasting rights of sports events’, Madrid, 26 februari 2002, p. 1-9. W. Rumphorst,
‘SportsBroadcasting Rights and EC Competition Law’, gebaseerd op een discussie tijdens een conferentie in
Londen op 12 oktober 1999. J. van den Brink, ‘EC Competition law and the regulation of European Football’,
Sports Lawyers Journal, p. 106-142, T. Heubeck, ‘The Collective Selling of Broadcasting Rights in Team
Sports’, German Working Papers in Law and Economics, Volume 2004, paper 13. Voor de Amerikaanse situ-
atie o.a. S.F. Ross, ‘An antitrust analysis of sports league contracts with cable networks’, Emory Law Journal,
39, 463, 1990.
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Uitzendgemachtigden geven de voorkeur aan exclusiviteit omdat dit hen in staat
stelt voor een langere periode een aanzienlijk publiek aan zich te binden. Ten aan-
zien van de exclusiviteit stelt de Europese Commissie in haar Competition Policy
Newsletter van 1998: 

‘Exclusivity is an accepted commercial practice in the broadcasting sector. It guarantees the

value of a programme, and is particularly important in the case of sports, as a broadcast of a

sports event is valuable for only a very short time. Exclusivity for limited periods should not in

itself raise competition concerns. (...)’9

Slechts exclusiviteit aangegaan voor een langere periode staat op gespannen voet
met het kartelverbod omdat deze praktijk kan leiden tot ‘market foreclosure’.10

Prijs en output reageren door deze gedragingen dus niet op de vraag in een ‘nor-
male’ competitieve markt, wat spanning oplevert met de beginselen van het mede-
dingingsrecht. 

Collectieve en exclusieve verkoop zijn in mededingingsrechtelijke termen gelijk
aan prijsbindingmechanismen, beperken de beschikbaarheid van sportrechten,
verstevigen de positie van de meest belangrijke uitzendgemachtigden en beperken
de mededinging tussen uitzendgemachtigden en beperken de keuzevrijheid van de
consument.11 In het kort: output wordt beperkt, prijzen worden opgedreven (hori-
zontale effecten) en de marktpositie van de belangrijkste uitzendgemachtigde(n)
wordt versterkt (verticaal effect). Collectieve verkoop en exclusiviteit aangegaan
voor een lange periode lijken in relatie tot de bovenstaande mededingingsbeper-
kende effecten zonder meer aan te sturen op nietigheid krachtens art. 81 lid 2 EG-
Verdrag.12 Immers, naast de bovengenoemde mededingingsbeperkende gedragin-
gen vallen clubs evenals de bond als ondernemingen of ondernemingsvereniging
onder de werkingssfeer van zowel de Europese als Nederlandse mededingingsre-
gels, (zie par. 14.3.3 en 14.3.4).13 Er is dus sprake van een horizontale mededin-
gingsbeperkende afspraak. Het aantal uit te zenden wedstrijden wordt beperkt (=
vermindering van de output) en de clubs onderhandelden in gezamenlijkheid over
de prijs waardoor prijsconcurrentie is uitgeschakeld. Een dergelijke horizontale
prijsafspraak is een typisch voorbeeld van een ‘echt’ kartel. Een kartel dat afspra-
ken maakt over prijs en output wordt geacht dermate desastreus te zijn voor de
consumentenwelvaart dat een hele argumentatie rond vermeende ‘efficiencies’ bij
voorbaat in rook lijkt op te gaan.

9 Europese Commissie: broadcasting of sports events and competition law. Competition policy newsletter 1998,
nr. 2, juni, par. III.2.

10 Schriftelijke vraag van  27 februari 1998; Publicatieblad C 304, 2 oktober 1998, p. 111. Over exclusiviteit vgl.
Hazel Flemming, ‘Exclusive Rights to Broadcast Sporting Events in Europe’, E.C.L.R 1999, p. 143-148. Zie
ook HvJ EG 8 juni 1982, Zaak C 258/78 Nungesser, Jur. 1982, p. 2015 en HvJ EG 6 oktober 1982, Zaak C
262/81 Coditel Jur. 1982, p. 3381. 

11 Speech/01/84, Mario Monti, European Commissioner for Competition, Competition and Sport the Rules of the
game, Conference on ‘Governance in Sport’, 26 February 2001, p. 6.

12 In het algemeen is de Europese Commissie bevoegd kennis te nemen van afspraken betreffende de verkoop van
televisierechten van internationale competities en bij nationale competities met een Europese dimensie. Van het
laatste is bijvoorbeeld sprake als een nationale competitie ook in andere landen wordt uitgezonden. 

13 Eigen artikel televisierechten.
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De Europese Commissie verwoordde in 2003 ten aanzien van de collectiviteit en
exclusiviteit de voorziene mededingingsrechtelijke bezwaren als volgt: 

‘Everything else is bad for the consumer who will pay too high rates for looking at sports. It is

bad for competition and the broadcasting markets because it can lead to unhealthy concentration

of market power- and it is ultimately bad also for sports because any short term increase in inco-

me is based on shaky ground that can collapse any time (…).’14

Betalen consumenten werkelijk een te hoge prijs? Draait collectieve en exclusie-
ve verkoop uiteindelijk uit op ongezonde marktmacht? Zijn collectieve en exclu-
sieve verkoop inderdaad slecht voor de sport? 

39.3 Noodzakelijkheid van horizontale samenwerking geen mede-
dingingsbeperking

Uit de rechtspraktijk (zie vorig hoofdstuk 38.3) blijkt dat de Europese Commissie
in de teamsport bij de verkoop van de Championsleague in het voetbal of de
exploitatie van de nationale voetbalcompetitie, de bond, of de bond en de clubs
gezamenlijk, niet aanmerkt als één ‘organisator/eigenaar’. Zij ziet de clubs als
rechthebbenden en de bond hooguit als mederechthebbende, waardoor de clubs
concurrenten zijn van elkaar. 

Artikel 81, lid 1, is van toepassing op horizontale samenwerkingsovereenkom-
sten die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt verhin-
derd, beperkt of vervalst. Sommige overeenkomsten vallen door hun aard niet
onder de toepassing van art. 81 lid 1 EG-Verdrag (zie par. 19.3). Dit is bijvoor-
beeld het geval bij vormen van samenwerking die geen coördinatie van het con-
currentiegedrag van de partijen op de markt betreffen. Nu volgens de Europese
Commissie geen sprake is van gezamenlijk eigendom (zie vorig hoofdstuk 38.3),
is van belang of sprake is van een samenwerking tussen concurrerende onderne-
mingen die het project of de activiteit waarop de samenwerking betrekking heeft
niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Dergelijke samenwerking is dus in het alge-
meen geen mededingingsbeperkende gedraging en valt buiten het kartelverbod
van art. 81 lid 1 EG-Verdrag.15 Met andere woorden: is een overeenkomst tussen
alle clubs en de bond (UEFA) onmisbaar voor een uitzendlicentie voor de compe-
titie? Is dit het geval, dan valt de overeenkomst niet onder art. 81, lid 1, van het
EG-Verdrag.

14 COMP/C/2/HU/rdu, European Commission, Herbert Ungerer, Commercialising Sport: understanding the TV
Rights debate Barcelona, 2 Oktober 2003, p. 3.

15 Mededeling van de Commissie van 6 januari 2001: richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 81 van
het EG-Verdrag op horizontale samenwerkingsovereenkomsten Publicatieblad C 3 van 6 januari 2001.
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39.4 Noodzakelijkheid van horizontale samenwerking bij collectieve
verkoop van televisierechten

39.4.1 Kartel of noodzakelijkheid van samenwerking?

Engelse zaak BskyB: Teamsportorganisatie bij collectieve verkoop een kartel?
In Engeland, voordat de Europese mededingingswetten van kracht werden, werd
een mededingingszaak aangespannen onder het Engelse kartelrecht, de Restrictive
Trade Practices Act van 1976.16 In deze geruchtmakende BskyB-zaak werden tal
van deskundigen gehoord, wat resulteerde in meterslange dossiers en een meer
dan 60 pagina’s tellend vonnis. De Premier League had in haar regels opgenomen
dat zij het exclusieve recht had op de uitzendrechten. Dit vergelijkbaar met de han-
delswijze van de FIA, zie hierna onder hoofdstuk 39.4.4. De league had aan uit-
zendgemachtigde Sky de exclusieve licentie gegeven om zestig premier league
wedstrijden live uit te zenden in de periode 2000-2001. Hetzelfde deed de league
met betrekking tot de samenvattingen. 

Aan verschillende professoren werd de vraag voorgelegd of de Engelse voet-
balleague door het collectief verkopen van de rechten, zich gedragen had als een
kartel. Martin Cave die optrad voor de ‘office of fair trading’ gaf bevestigend ant-
woord en stelde dat de league als een kartel opereerde omdat de collectieve ver-
koopregel, in de weg stond aan het door de clubs individueel uitbaten van de rech-
ten. Net als de Hoge Raad in Nederland (zie vorig hoofdstuk 38.2) ging Cave
ervan uit dat de individuele club de rechten toekomen. Volgens Cave was in deze
zaak sprake van een ‘monopoly supplier’ (de league als geheel) met als gevolg dat
de consument meer moet betalen en minder ontvangt dan hij zou willen. De
league had immers ook zelf al aangegeven meer inkomsten te ontvangen door de
collectieve verkoop. Volgens Cave was sprake van ‘broad exclusivity’, in de bete-
kenis van het verstrekken van de rechten aan één uitzendgemachtigde, waardoor
anderen geen toegang tot het beeldmateriaal hebben; dit leidde volgens Cave tot
een beperking van de keuze van de consument en een vervorming van de mede-
dinging. 

Basil Yamey die optrad voor de clubs, kwam tot een heel andere conclusie en
stelde dat de set aan economische regelingen in relatie tot de collectieve verkoop
anders uitpakt, dan bij ieder normaal kartel het geval zou zijn. De reden om te
pleiten voor een zachte benadering van het samenwerkingsverband onder het kar-
telrecht ligt in de aard van het product, de wedstrijd of competitie. Een ‘normaal’
kartel genereert geen andere output dan dat van de individuele deelnemers aan het
kartel. De individuele deelnemers aan een dergelijk kartel blijven ieder hetzelfde
product produceren maar hebben met de andere kartelleden afspraken gemaakt
over de prijs of de output. De sportleague daarentegen produceert de competitie,

16 Restrictive Practices Court (1999), ‘Judgment’, re: Premier League et al., (p. 78). Het ging om de Restrictive
Trade Practices Act van 1976. Later is het Engelse mededingingsrecht in lijn gebracht met het Europese mede-
dingingsrecht via de 1998 Competition Act. 
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het kampioenschap, dat geen van de clubs zelfstandig kan produceren. Het is een
gezamenlijk geïntegreerd product.17 De clubs produceren gezamenlijk de compe-
titie en die competitie kan geen van de individuele clubs zelf produceren. De com-
petitie is een optelsom van een besloten reeks van wedstrijden, die allemaal met
elkaar samenhangen. Een wedstrijd komt alleen tot stand door tegen een andere
club te spelen. Een willekeurige vriendschappelijke wedstrijd is een volstrekt
ander product en vertegenwoordigt een andere waarde dan een wedstrijd die bin-
nen de competitie tot stand komt. De interesse van de toeschouwer en daarmee de
waarde van één stuk output is afhankelijk van de plaats die de clubs innemen bin-
nen de competitie. Een dergelijke benadering waarbij de exploitatie van de com-
petitie centraal staat, vereist dat een groot gewicht wordt toegekend aan de nood-
zakelijkheid van horizontale samenwerking.18

In deze zaak woog het oordeel van Yamey uiteindelijk zwaarder en werd de col-
lectieve en exclusieve verkoop van televisierechten beoordeeld als niet strijdig met
het publiek belang.19 Er was volgens het oordeel van de rechter geen sprake van
een beperking van de output om de prijs te verhogen. Daarbij werd meegewogen
dat de clubs geen hoge winsten maakten. Ik teken aan dat momenteel het Engelse
kartelrecht in overeenstemming is gebracht met het Europese mededingingsrecht
en daaruit volgt dat de collectieve verkoop aan eisen is gebonden (zie hieronder). 

17 Restrictive Practices Court (1999), ‘Judgment’, re: Premier League et al. (p. 78). Het ging om de Restrictive
Trade Practices Act van 1976. Later is het Engelse mededingingsrecht in lijn gebracht met het Europese mede-
dingingsrecht via de 1998 Competition Act. 

18 Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van het EG-
Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van de com-
merciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb Nr. L 291 van 8 november 2003, onder 62. Vergelijk
Vergelijk Zaak nr. Comp/M.2483, Group Canal+/RTL/GJCD/JV, Pb Nr. C 130 van 27 mei 2005.

19 ‘ We shall declare that the following restrictions as listed by us earlier in this judgment are not contrary to the
public interest:
1. Restriction accepted under Rule D.7.3A restriction accepted by each ‘member club’ to the effect that it will
not, without the consent of the board of directors of the Premier League, supply ‘programme material services’
for the purpose of facilitating the televising, recording or transmission by cable or satellite or any similar
method of Premier League matches.
2. Restriction accepted under Clause 2.2 of the 1992 Sky Agreement and Clause 2.3 of the 1992 BBC
Agreement. A restriction accepted by each member club to the effect that it will not during the period speci-
fied in each agreement supply to persons other than Sky and the BBC programme material services for the pur-
pose of filming or recording any Premier League match or of making any terrestrial broadcast or transmission
by satellite or cable which is intended for reception within the specified territory.
3. Restriction accepted under Clause 15.2 of the 1992 Sky Agreement A restriction accepted by each member
club to the effect that it will not during the term specified in the 1992 Sky Agreement supply to any person
other than Sky programme material services for the purpose of making a live satellite broadcast within the spe-
cified territory of a football match played at the member club’s home ground which is not a Premier League
match or a match played in certain other specified competitions, unless such services have first been offered to
Sky on the same terms and that offer has not been accepted by Sky within a specified period.
6. Restriction accepted under Rule B.20 of the Premier League RulesA restriction accepted by each member
club to the effect that it will not, by taking part in matches other than Premier League matches, provide foot-
ball entertainment services (i.e. a component part of what we have referred to as programme material services)
which interfere with the home Premier League matches of other member clubs through offering competition
for potential viewers or spectators.
7. Restriction accepted under Rule B.27 of the Premier League RulesA restriction accepted by each member
club to the effect that (subject to certain exceptions) it will not play in any competition other than the Premier
League competition without the consent of the board of the Premier League.
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EU: UEFA-zaak 
De Europese Commissie weigert, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Yamey in de
hiervoor behandelde Engelse zaak, te onderkennen dat sprake is van noodzakelij-
ke horizontale samenwerking tussen de bond en de clubs ten aanzien van de com-
petitie, willen de rechten op de markt beschikbaar komen.20

‘... De Commissie is zich ervan bewust dat bepaalde vormen van samenwerking tussen de deel-

nemers nodig zijn om een voetbalcompetitie te organiseren en dat de clubs dienaangaande in

zekere zin onderling afhankelijk zijn. Deze onderlinge afhankelijkheid tussen alle clubs is ech-

ter niet van toepassing op alle activiteiten van de deelnemers in de UEFA Champions League.

Clubs concurreren al op het gebied van sponsoring, stadionreclame en merchandising. Clubs

concurreren ook om spelers. Daardoor is het besluit van een vereniging van ondernemersver-

enigingen om de commerciële rechten gemeenschappelijk namens de leden te verkopen (op dit

gebied zijn clubs economische concurrenten) niet noodzakelijk in de zin van art. 81, lid 1, van

het EG-Verdrag...’

Hierdoor wordt verondersteld dat de clubs zich onafhankelijk van elkaar gedragen
op de markt als het gaat om de competitie (in tegenstelling tot een wedstrijd) en
de activiteit zelfstandig kunnen uitvoeren waardoor sprake is van concurrerende
ondernemingen en art. 81 EG-Verdrag in beeld blijft. 

39.4.2 Samenvattingen en de noodzakelijkheid van samenwerking?

Nederland: Nederlandse zaak Eredivisie NV (thans Eredivisie CV)21

In relatie tot het uitzenden van samenvattingen van competitiewedstrijden in
Nederland werd door de NMa naar voren gebracht dat deze alleen worden aange-
boden als de betaaldvoetbalorganisaties hun individuele uitzendrechten van de
samenvattingen bijeenbrengen en gezamenlijk aanbieden.22 De Europese Com-
missie waagt zich, anders dan de NMa, zelfs niet aan een bijzondere behandeling
van samenvattingen. De NMa vindt aansluiting bij de richtsnoeren van de Euro-
pese Commissie voor horizontale samenwerkingsvormen.23 Een samenvatting van
wedstrijden, zo veronderstelt de NMa dus, kan een individuele club als rechtheb-
bende in Nederland, niet zelfstandig tot stand brengen en dus is horizontale
samenwerking noodzakelijk en valt niet onder het kartelverbod. Van belang is de
noodzakelijkheid van samenwerking afgezet tegen het doel van de overeenkomst.
Er ontstaan echter allerlei vaagheden en onzekerheden om de noodzakelijkheid

20 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van artikel 81
van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke ver-
koop van de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Publicatieblad Nr. L 291 van 08/11/2003
p. 0025-0055.

21 Persbericht NMa, 19 november 2002, Zaaknummers: 18 1162 naar aanleiding van het Besluit inzake Eredivisie
NV, zaaknummer 18/105 en 1162/14. 

22 Besluit inzake Eredivisie NV, zaaknummer 18/105 en 1162/14, r.o. 48.
23 Medeling van de Europese Commissie, 2001 C3/02. Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van art. 81 EG-

Verdrag op horizontale samenwerkingsvormen.
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van samenwerking en de vermeende negatieve mededingingsbeperkende effecten
op de markt tegen elkaar af te wegen. Een ‘live’-wedstrijd kan immers ook niet
door één individuele club tot stand komen. Het is gelet op het betoog van Yamey
zelfs de vraag of de competitie niet slechts door gezamenlijkheid tot stand kan
komen. 

39.4.3 Uitzendlicentie voor één wedstrijd en de noodzakelijkheid van
samenwerking

EU: UEFA-zaak 
De Europese Commissie erkent wel de noodzakelijkheid van samenwerking bij de
totstandkoming van één wedstrijd, maar niet ten aanzien van de gehele competi-
tie. 

‘... Een overeenkomst tussen de drie eigenaren (de twee voetbalclubs en de UEFA), die onmis-

baar zijn voor één uitvoereenheid (een uitzendlicentie voor één wedstrijd), zou niet vallen onder

art. 81, lid 1, van het EG-Verdrag ... Aangezien de overeenkomst betreffende de UEFA-overeen-

komst tot gemeenschappelijke verkoop verder gaat dan dat, is art. 81, lid 1, van het EG-Verdrag

...echter wel van toepassing op de overeenkomst.’24

39.4.4 De bond zorgt via regelgeving dat hij de rechten toekomt 

Om ervoor te zorgen dat de bond de rechten toekomt en als één entiteit aan het
marktverkeer deelneemt, zorgt de bond er via regelgeving soms voor dat de indi-
viduele ondernemingen de rechten overdragen aan de bond. 

FIA-zaak
In de zaak FIA meldde de Europese Commissie dat de Formule 1 organisatie, FIA
zijn macht had misbruikt door alle televisierechten te bemachtigen met betrekking
tot internationale motorsportevenementen.25 Na aanpassing van de regelgeving
behoudt FIA weliswaar zijn recht over kampioenschappen en het gebruik van de
naam FIA en handelsmerken, maar heeft de claim met betrekking tot de televisie-
rechten van door de FIA geautoriseerde evenementen verwijderd. De rechten lig-
gen bij de toernooiorganisator. 

39.4.5 Waardering

Bij de exploitatie gaat het eerst om de vraag wie de eigendomsrechten toekomt. Is
dit het samenwerkingsverband als geheel, dan komt alleen art. 82 EG-Verdrag
voor toepassing in aanmerking (zie 18.2). In Nederland komt dit recht in de team-

24 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Publicatieblad Nr. L 291 van 08/11/2003 p. 0025-
0055.

25 Zaak IV/F-1/35.266 FIA. 
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sport toe aan de individuele club. In dit geval gaat het vervolgens om de vraag of
het handelt om afzonderlijke prestaties van de clubs en om het economisch risico
van elke club afzonderlijk of om een gezamenlijk geïntegreerd product. Het pro-
duct bij georganiseerde sporten bestaat uit een aaneenschakeling van wedstrijden
in tijd begrensd (de competitie), waaruit na afloop de winnaar wordt aangewezen,
bijvoorbeeld via enkele punten en/of knock-outsysteem. Om deze aaneenschake-
ling van wedstrijden tot stand te brengen dienen de prestaties van de clubs geza-
menlijk en in onderlinge samenhang evenals onderlinge afhankelijkheid integraal
te worden bekeken.26 De clubs zijn immers slechts partners bij de totstandkoming
van het product – welk product zij onmogelijk individueel tot stand kunnen bren-
gen. De nationale- of internationale competitie wordt door alle deelnemende clubs
gezamenlijk aangeboden en vanuit efficiency overwegingen zijn de clubs onder-
gebracht in een bond omdat de clubs afzonderlijk niet in staat zijn een competitie
tot stand te brengen en deze organisatiestructuur de kwaliteit van de competitie ten
goede komt. Dus brengen de clubs en de bond in gezamenlijkheid in onderlinge
afhankelijkheid en noodzakelijkheid het product tot stand.27 Indien het voorgaan-
de consequent wordt toegepast, bestaat er aan de zijde van de clubs geen afspraak
die de mededinging kan beperken, of het nu gaat om samenvattingen of om live-
wedstrijden. Er bestaat eenvoudigweg geen noodzaak voor een regeling waarin de
collectieve verkoop van televisierechten is neergelegd. Collectiviteit is dan een
logisch gevolg van de totstandkoming en de kwaliteit van het product en berust
niet op een afspraak tussen concurrenten.

De Europese Commissie is deze mening niet toegedaan. De Europese Commissie
erkent niet de noodzakelijkheid van samenwerking bij een uitzendlicentie voor de
competitie maar enkel en alleen bij een uitzendlicentie voor één wedstrijd. Een
collectieve afspraak over de verkoop van mediarechten betreffende de competitie
lijkt dus aan te sturen op strijdigheid met art. 81 EG-Verdrag. 

39.5 Inbreuk op art. 81 EG-Verdrag? 

39.5.1 Merkbaarheidsvereiste

De collectieve verkoopregeling van UEFA wedstrijden heeft volgens de Europese
Commissie een aanmerkelijk effect op de mededinging.28 In de meeste Europese

26 Ook de solidariteit tussen de clubs onderling wordt als argument gebruikt voor collectieve verkoop, zie ook D.
Brinckman & E. Vollebregt, ‘The marketing of sport and its relation to EC competition law’, European
Competition Law Review, 1998, p. 283. 

27 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van  8 november 2003 p. 0025-0055,
r.o. 119.

28 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23kel 81 van het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-over-
eenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van de commerciële rechten voor de UEFA
Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003, p. 0025-0055.
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landen neemt voetbal 21 van de 25 Europese sportuitzendingen voor zijn reke-
ning.29 Voetbal wordt gezien als ‘one of the main drivers of television’. Na voet-
bal vormt tennis de meest uitgezonden sport in Europa.30 Het grootste deel van het
sportbudget van uitzendgemachtigden in Europa vloeit dan ook naar het voetbal.
Aan andere populaire sporten wordt aanzienlijk minder uitgegeven. Zo wordt in
Italië 65,2 % uitgegeven aan voetbal en slechts 7,4 % van het sportbudget aan
autoraces. In het Verenigd Koninkrijk wordt bijvoorbeeld 51,6 % uitgeven aan het
voetbal en aan rugby ‘slechts’ 11,7 %.31

39.5.2 Relevante markt 

Sportwedstrijden op televisie kenmerken zich door een bijzonder karakter. Zo is
het product voor consumenten vooral interessant als het ‘live’ wordt uitgezonden.
Samenvattingen en belangrijke sportmomenten uit een wedstrijd, hebben echter,
een langer ‘houdbaarheidskarakter’. Er kan een onderscheid worden gemaakt tus-
sen voetbaluitzendingen en andere sportuitzendingen en tussen bijvoorbeeld
sportuitzendingen en ander entertainment. Vaak zullen de uitzendrechten van een
bepaalde populaire sport of populair sportevenement niet eenvoudig inwisselbaar
zijn voor andere sportuitzendrechten of evenementen.32

Upstream market/downstreammarket
De upstream market is de markt voor het verwerven van de televisierechten of
andere mediarechten UMTS, internet, e.d. De downstream market is de markt
waarin uitzendgemachtigden concurreren om de gunst van adverteerders, televi-
siekijkers en betaaltelevisieconsumenten. De Europese Commissie suggereerde in
de zaak TPS dat er een gescheiden markt voor sportevenementen zou bestaan.33 In
de Eurovision zaak was de Europese Commissie van mening dat in relatie tot grote
sportevenementen, zoals de Wereldkampioenschappen voetbal, een separate
markt bestaat.34 In de UEFA-zaak was de UEFA echter van mening dat er een gro-
tere markt moest worden afgebakend dan alleen de ‘UEFA Champions League-

29 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003 p. 0025–0055.

30 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003 p. 0025–0055.

31 Kagan, European media sports rights, April 1999.
32 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van

het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb.nr. L 291 van 8 november 2003 p. 0025–0055,
onder 62. Vergelijk Zaak nr. Comp/M.2483, Group Canal+/RTL/GJCD/JV, Pb. nr. C 130 van 27 mei 2005, p.
9. 

33 1999/242/EG: Beschikking van de Commissie van 3 maart 1999 in een procedure op grond van art. 85 van het
EG-Verdrag (IV/36.237 - TPS) Pb. L 90, 2 april 1999, p. 6.

34 Beschikking van de Commissie in Eurovision Pb. L 151, 24 juni 2000, p. 18.
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wedstrijden’. De markt diende volgens UEFA bijvoorbeeld ook de nationale club
competities te omvatten evenals populaire films, e.d. De Europese Commissie
ging hierin niet mee en is van mening dat een gescheiden markt bestaat voor voet-
balwedstrijden in (jaarlijks) competitieverband’.35 De Europese Commissie komt
tot deze conclusie omdat het ontwikkelen van een merkreputatie, ‘brand image’
voor het televisiekanaal van groot belang is voor de uitzendgemachtigde. Vooral
de regelmatigheid van de wedstrijden ondersteunt de ‘brand image’. Uitzend-
gemachtigden zijn dan ook bereid veel te betalen, zelfs meer te betalen dan zij
zich in sommige gevallen kunnen veroorloven.36 Het gaat ook om een specifiek
publiek dat aantrekkelijk is voor adverteerders. Dit, vaak mannelijke, publiek is
moeilijker te bereiken in relatie tot andersoortige programma’s. Adverteerders
moeten dan ook meer betalen.37

In de Verenigde Staten wordt bij de afbakening van de markt de rol van de adver-
teerders centraal gesteld. Voor een uitzendgerechtigde is het van belang dat zij vol-
doende reclamezendtijd kan verkopen aan adverteerders die mikken op een
bepaalde doelgroep. Het zal van sport tot sport verschillen (kunstschaatsen trekt
bijvoorbeeld een voornamelijk vrouwelijk kijkerspubliek, terwijl voetbal vooral
een mannelijk kijkerspubliek aan zich bindt) of de geïnteresseerde uitzendge-
machtigde bij een prijsstijging zal uitwijken naar de aankoop van andere sportuit-
zendrechten of, waarschijnlijker, naar ander entertainment. Het kan best zijn dat
dezelfde doelgroep bereikt wordt met het vertonen van een film of ander enter-
tainment. Bij de bepaling van de relevante markt moet dus niet naar de wil van de
uitzendgemachtigde worden gekeken, maar naar de uiteindelijke ‘consumers’,
diegenen die uiteindelijk opdraaien voor de prijs van de uitzendrechten en dat zijn
in dit geval de adverteerders. 

Dit wordt anders als sprake is van betaaltelevisie. De Europese Commissie
heeft besloten dat een gescheiden markt voor betaaltelevisie bestaat.38 Het gaat bij
betaaltelevisie om een andere vorm van financiering dan bij de ‘normaal’ toegan-
kelijke netten. 

35 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003 p. 0025-0055,
p. 35. 

36 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 van het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-over-
eenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van de commerciële rechten voor de UEFA
Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003 p. 0025-0055, p. 22.

37 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003 p. 0025-0055,
p. 24.

38 Zaak IV/M469 MSG Media Service Pb. 1994 L364/1. 
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De Europese Commissie sprak zich in de UEFA-zaak uit over voetbalwedstrij-
den.39 Nu voetbal de meest populaire sport binnen Europa is, is het denkbaar dat
de Europese Commissie bij andere sporten in de toekomst tot een andere redene-
ring komt. De relevante markt, voor andere dan de meest populaire sporten, zou
best eens groter kunnen zijn. Voor veel teamsporten is een aanmerkelijk concur-
rentiebeperkend effect van de collectieve verkoop van televisierechten zelfs
onwaarschijnlijk. Voor veel sporten en wellicht ook combinaties van sporten is het
juist noodzakelijk de krachten te bundelen om de economische exploitatie via de
media mogelijk te maken. In die gevallen kan samenwerking noodzakelijk en effi-
ciënt zijn om het product te exploiteren. Als algemene regel kan dan gelden dat,
indien wordt aangenomen dat clubs in staat zijn om zelfstandig te opereren op de
markt, zij mededingingsbeperkende afspraken mogen maken wanneer zij geza-
menlijk een klein aandeel, naar rationele mededingingsstandaarden, innemen op
de relevante markt. De ‘battelefield for market positions, and sometimes survival’
ten aanzien van de sportuitzendrechten in de televisie- en mediamarkten lijkt wel
in mededingingsrechtelijke beschouwingen in overweging te worden genomen.40

De ‘battlefield for market positions and sometimes survival’ van sportclubs in tal
van andere takken van sport, behoudens voetbal, wielrennen, tennis, golf, e.d.
komt nauwelijks ter sprake. 

Geografische markt
De geografische markt is voornamelijk nationaal, omdat sportrechten op nationa-
le basis worden verkocht, zelfs als het gaat om Europese evenementen als de
UEFA Champions League. Ook de downstream market is volgens de Commissie
nationaal of regionaal in scope, vanwege culturele en linguïstische redenen.41

39.6 Waardering rechtvaardigingsgrond: het argument van het
evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties (‘competitive
balance’)

Het verdelen van inkomsten bijvoorbeeld wegens de verkoop van toegangsbewij-
zen of de inkomsten uit televisierechten, werd door AG-Lenz in het Bosman-
arrest, als alternatief genoemd in het kader van het creëren van een evenwicht tus-
sen geldmiddelen en sportprestaties (zie ook hoofdstuk 34.6).42 In Nederland
maakte de NMa korte metten met het argument van de ‘competitive balance’. Er

39 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003, p. 0025-0055.

40 Herbert Ungerer, European Commission, Comp/C/2/HU/rdu Commercialing sport Understanding the TV
rights debate, Barcelona, 2 October 2003.

41 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. en voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003, p. 0025-
0055, onder 45.

42 Conclusie van A-G Lenz van 20 september 1995, HvJ EG 15 december 1995, zaak C-415/93, Bosman, Jur.
1995, I-4921.
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bestaan immers andere methoden om inkomsten te verdelen en er is geen sprake
van een gelijke verdeling. De Europese Commissie noemt alleen het feit dat via
individuele verkoop ook verdelingsmogelijkheden bestaan (zie hieronder). 

De UEFA-zaak
In de UEFA-zaak wordt door de UEFA naar voren gebracht dat de overeenkomst
tot gemeenschappelijke verkoop geen belemmering vormt voor de handel tussen
Lidstaten en dat de herverdeling van inkomsten door de UEFA dient om de mede-
dinging in het Europese voetbal te bevorderen. De Europese Commissie onder-
schrijft in de zaak UEFA dat sport een specifiek karakter heeft, zoals kenbaar is
gemaakt in de verklaring van de Europese Raad van Nice van december 2000. De
Europese Commissie voegt hieraan toe dat de Europese Raad zich destijds heeft
uitgesproken ten gunste van een herverdeling van een gedeelte van de inkomsten
uit de verkoop van televisierechten, op de juiste niveaus, omdat hiermee het begin-
sel van solidariteit tussen alle sportniveaus en -gebieden is gebaat. De Europese
Commissie kent echter aan dit aspect geen waarde toe omdat ‘niet is gebleken dat
een overeenkomst tot gemeenschappelijke verkoop een absolute voorwaarde voor
de herverdeling van inkomsten is. Uit de UEFA Cup blijkt dat een pan-Europese
voetbalcompetitie kan bestaan zonder overeenkomst tot gemeenschappelijke ver-
koop van televisierechten omdat in dit geval de afzonderlijke voetbalclubs de tele-
visierechten individueel verkopen. Er zijn hiervan ook voorbeelden op nationaal
niveau, in Spanje, Italië en Griekenland. De inkomsten kunnen op andere manie-
ren worden herverdeeld zonder een overeenkomst tot gemeenschappelijke ver-
koop. Dit kan gebeuren via een belastingstelsel of vrijwillige bijdragen.’

Als de markt gewoon haar werk doet en sprake is van individuele verkoop, is het
aannemelijk dat de dominante clubs in de competitie meer inkomen genereren dan
clubs in de lagere regionen en de kloof tussen arme en rijke clubs toeneemt. Een
verdelingssysteem kan deze ongelijkheid opheffen. Hier kan Europa nog wat leren
van de Verenigde Staten waar bijvoorbeeld Major League Football (de NFL) zeer
evenwichtig de inkomsten uit de verkoop van televisie en uit de verkoop van tic-
ketgelden over de deelnemende teams verdeelt. De ‘competitive balance’ is als
efficiency wel het EG-recht binnengeslopen maar Europa worstelt met het gege-
ven dat binnen de Europese voetbalsport de verdeling variabel is en dus niet ieder
team aanspraak kan maken op een gelijk deel van de inkomsten. Dit wordt ver-
sterkt door het feit dat clubs aan verschillende competities kunnen deelnemen.
Anders dan de Verenigde Staten waar teams deelnemen aan een gesloten nationa-
le competitie, kunnen teams in Europa extra inkomsten genereren als zij zich kwa-
lificeren voor een internationale competitie. Overigens kunnen ook best mecha-
nismen ingevoerd worden om na individuele exploitatie de inkomsten te verdelen,
door de inkomsten in een pot te stoppen en netjes her te verdelen. Belangrijker is
de hierna te behandelen efficiency-argumentatie volgens art. 81 lid 3 EG-Verdrag. 
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39.7 Collectieve verkoop, (g)een mogelijkheid voor ontheffing 

39.7.1 Inleiding

Als de collectieve verkoopregeling bijdraagt tot (art. 81 lid 3 EG) verbetering van
de productie of van de verdeling van de producten of tot verbetering van de tech-
nische of economische vooruitgang, en als een billijk aandeel in de daaruit voort-
vloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, kan de regeling in aanmerking
komen voor een ontheffing. Er mogen dan geen beperkingen worden opgelegd die
voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn en die de mogelijk-
heid geven voor een wezenlijk deel van de betrokken producten de mededinging
uit te schakelen. 

39.7.2 Geen ontheffingsmogelijkheid oorspronkelijk in Nederland

Nederlandse zaak Eredivisie NV (thans Eredivisie CV)43

De Eredivisie NV (ENV, thans Eredivisie CV) coördineerde de collectieve exploi-
tatie van de televisierechten. Het bod van uitzendgemachtigde Canal + voor live-
wedstrijden en van de NOS voor samenvattingen werd voorgelegd aan de achttien
betaaldvoetbalondernemingen. De Eredivisie NV (ENV) deed in 1998 een aan-
vraag voor de ontheffing van het kartelverbod van art. 6 jo. Art. 17 Mede-
dingingswet.44 De NMa toetste de collectieve verkoopregeling aan het kartelver-
bod van art. 6 Mw en kwam tot de conclusie dat de regeling de concurrentie
beperkt tussen de achttien eredivisie clubs. Daarnaast beperkt de verkoop aan één
uitzendgemachtigde de mededinging en is het aantal uit de zenden live-wedstrij-
den eveneens beperkt. Vervolgens beoordeelt de NMa of ontheffing mogelijk is op
grond van art. 17 Mw. Er moet sprake zijn van verbetering van de productie, dis-
tributie en technische vooruitgang wil de NMa een ontheffing kunnen verlenen.
De criteria zijn ruim en laten aan de NMa een grote bevoegdheid deze in te vul-
len.

De ENV stelt, onder andere, dat de collectieve en exclusieve verkoop een goede
verdeling van de inkomsten mogelijk maakt, dat de regeling bijdraagt aan het
sportieve evenwicht tussen de clubs en dat meer inkomsten worden gegenereerd
waardoor talenten en topvoetballers voor Nederland behouden kunnen blijven en
de internationale positie van Nederlandse clubs wordt versterkt. Voorts stelt de
ENV dat er geen markt voor televisierechten voor niet-topclubs bestaat.

Volgens de NMa is er in het kort geen sprake van een verbetering van de pro-
ductie noch van technologische vooruitgang omdat, onder andere, de verdeling
van inkomsten ook bij individuele verkoop geregeld kan worden door een deel van

43 Persbericht NMa, 19 november 2002, zaaknummers: 18 1162 naar aanleiding van het Besluit inzake Eredivisie
NV, Zaaknummer 18/105 en 1162/14. 

44 Eredivisie NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Eredivisie NV is opgericht door de
betaaldvoetbalorganisaties. 
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de inkomsten af te staan. Bovendien zou, volgens de NMa, slechts een gelijke ver-
deling bijdragen aan een sportief en financieel evenwicht en dus leiden tot een
verbetering van de productie. Nu de verdeling variabel is geldt dit argument niet. 
De NMa stelt voorts dat kan worden afgeleid uit de informatie van uitzendge-
machtigden dat er wel vraag bestaat naar wedstrijden van de niet-top clubs. De
NMa stelt in overweging 55: 

‘Men mag ervan uitgaan dat individuele exploitatie van uitzendrechten door de clubs zelf zal lei-

den tot een groter aanbod van wedstrijden op de televisie en meer aandacht op de televisie voor

de niet-topclubs’

en in overweging 57: 

‘Het is bovendien zeer aannemelijk dat eventuele samenwerkingsvormen van een aantal niet top-

clubs bij de exploitatie van hun individuele uitzendrechten interessante pakketten van uitzend-

rechten voor de zendgemachtigde kunnen opleveren en zodoende de niet-topclubs in staat stel-

len hun uitzendrechten commercieel te kunnen uitbaten.’

De toetsing of een billijk aandeel de gebruikers toekomt en of aan het noodzake-
lijkheidcriterium is voldaan kan achterwege blijven nu geen sprake is van verbe-
tering productie, technologische vooruitgang. Nu de achttien betaaldvoetbalon-
dernemingen een economische machtspositie hebben is er onvoldoende restcon-
currentie aanwezig waardoor aan de voorwaarden van art. 17 Mw niet is voldaan
en dus geen ontheffing van het verbod van art. 6 Mw kan worden verleend. In
Nederland verbood de Nederlandse Mededingingsautoriteit in 2002 dus de geza-
menlijke verkoop van televisierechten in één pakket aan de uitzendgemachtigde
Canal+. Het besluit is in werking getreden op 1 augustus 2003. 

Dit NMa-besluit schokte de Nederlandse voetbalsector en liet ook de politiek niet
onberoerd. ‘Wie wil dat voetbalclubs binnenkort failliet gaan, dat gemeenten weer
moeten bijspringen en dat de openbare orde in gevaar komt, moet de NMa haar
gang laten gaan’ aldus GroenLinks.45 Verwacht werd dat de individuele verkoop
van televisierechten de kloof tussen de grote en kleine clubs binnen de nationale
competitie zou doen toenemen.46 Aan de andere kant verwachtte toenmalig minis-
ter Brinkhorst van Economische Zaken dat het verbod zou leiden tot meer voet-
balwedstrijden live op tv tegen een lagere prijs. De NMa werd vervolgens aange-
spoord bij haar besluit op het ingediende bezwaarschrift door Eredivisie NV het
verbod op de gezamenlijke exploitatie van live wedstrijden eredivisievoetbal te
herzien. In de UEFA-zaak was de Europese Commissie immers inmiddels tot

45 http://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/nieuws/4001841.html.
46 Dat deze prognose de werkelijkheid raakt, blijkt wel uit een vergelijkbare situatie binnen de Spaanse competi-

tie. Daar waren ‘slechts’ twaalf clubs, op individuele basis, in staat een televisiecontract te bemachtigen. De
overige acht clubs uit de Primera Division en 22 clubs uit de tweede klasse waren minder fortuinlijk en eisten
een ‘gegarandeerde minimumprijs’ voor de televisierechten. Indien de onderhandelingen met de ‘rijke’ clubs
niet tot een bevredigend resultaat zouden leiden, werd alvast door de kleine Spaanse voetbalclubs gedreigd met
een eventuele staking, NRC-Handelsblad, Kleine Spaanse voetbalclubs gaan staken, 23 augustus 2003. 
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andere inzichten en een vrijstelling van de collectieve verkoopregeling op grond
van 81 lid 3 EG-Verdrag van het kartelverbod gekomen.47 Pas toen de verkoop van
televisierechten was gestroomlijnd met voornoemde uitspraak van de Europese
Commissie, kwam ook in Nederland een einde aan het verbod op collectieve ver-
koop (zie 39.7.4). 

39.7.3 Europa, wel ontheffing voor een pakketbenadering 

De Europese Commissie komt wel tot een ontheffing van een gezamenlijke ver-
koopregeling in de zaak UEFA omdat de collectieve verkoopregeling van UEFA
aan de criteria van art. 81 lid 3 EG-Verdrag zou voldoen. 

UEFA-zaak
UEFA verkoopt alle televisierechten op de eindrondes van de UEFA Champions
League namens de deelnemende clubs. Hierbij ging het om exclusieve rechten die
voor perioden tot vier jaar gebundeld werden verkocht aan een zender per
Lidstaat. Begin 1999 meldde de UEFA deze collectieve verkoopregeling van
mediarechten aan bij de Europese Commissie. De Europese Commissie achtte de
negatieve aspecten van de concurrentiebeperkende gedragingen zwaarder dan de
vermeende positieve aspecten. In juli 2001 formuleerde de Europese Commissie,
kort samengevat, onder meer de volgende punten van bezwaar: De UEFA verhin-
dert dat de individuele clubs zelf de rechten aanbieden aan geïnteresseerde kopers.
Dit beperkt de mededinging tussen de clubs. Geïnteresseerde kopers hebben te
maken met slechts één aanbieder, waardoor mogelijke ‘efficiencies’ en voordelen
door de vergaande exclusiviteit waarbij alle rechten, voor zowel vrij te ontvangen
televisie als betaaltelevisie per gebied aan een uitzendgemachtigde worden ver-
kocht, teniet worden gedaan. Internet- en telefoonexploitanten hebben in het
geheel geen toegang tot de markt en bovendien worden niet alle wedstrijden op de
televisie uitgezonden. 

Daarop heeft de UEFA de regeling aangepast, waarbij collectieve verkoop nog
steeds als uitgangspunt werd genomen. 

De nieuwe gezamenlijke verkoopregeling behelst, in het kort, onder meer de vol-
gende punten: 

‘– De UEFA zal de rechten op rechtstreekse tv-uitzending van de wedstrijden op dinsdag en

woensdag centraal blijven verkopen. De belangrijkste rechten worden gesplitst in twee pak-

ketten (gouden en zilveren pakket) waarvan de kopers de twee interessantste wedstrijden

mogen uitkiezen;

– De UEFA zal aanvankelijk het exclusieve recht hebben de resterende rechtstreekse rechten

op de Champions League48 te verkopen. Indien zij er echter niet in slaagt dit zogenaamde

47 30 juli 2003, Persbericht NMa, Toelichting op het besluit op bezwaar in zaak 18/1162 inzake Eredivisie.
48 De Champions League is een jaarlijks toernooi tussen de beste Europese voetbalclubs – er nemen 72 clubs aan

deel uit de Europese Unie en uit derde landen. Het hoofdtoernooi, dat in september begint, omvat de 32 clubs
die zich hebben gekwalificeerd. Het seizoen van de Champions League eindigt in mei van het volgende jaar.
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bronzen pakket binnen een bepaalde termijn te verkopen, mogen de clubs de rechten op de

wedstrijden zelf verkopen. De vermeende ‘efficiencies’ in de markt van collectieve verkoop

zijn immers betwistbaar op het moment dat onvoldoende vraag naar het pakket bestaat.

Bovendien wordt de vraag uit de markt die er nog wel bestaat via individuele verkoop en in

concurrentie voldoende uitgeput;

– De nieuwe gezamenlijke verkoopregeling biedt ook mogelijkheden voor de nieuwe media,

aangezien zowel de UEFA als de voetbalclubs Champions League-inhoud kunnen aanbieden

aan internetexploitanten en ondernemingen die de nieuwe generatie van mobiele-telefoon-

diensten met gebruikmaking van UMTS-technologie willen starten of verder ontwikkelen;

– De individuele voetbalclubs zullen ook, voor de eerste keer, de rechten voor televisie-uit-

zending op een later tijdstip kunnen exploiteren en gebruik kunnen maken van archiefmate-

riaal, bijvoorbeeld voor de productie van video’s, en hun fans aldus een beter en gevarieer-

der aanbod kunnen geven;

– De UEFA zal de rechten voor ten hoogste drie jaar verkopen via een openbare aanbesteding,

zodat alle zenders een bod kunnen doen.’49

Ten aanzien van de verbetering van de productie of van de verdeling van de pro-
ducten of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang over-
weegt de Europese Commissie dat een enkel verkooppunt voor de aankoop van
een league-pakket-product, hiertoe bijdraagt. De UEFA is een centraal verkoop-
punt. Niet alleen is een enkel verkooppunt aantrekkelijk in relatie tot nationale
competities, waarmee de Commissie indirect al aangeeft dat ook een nationale
collectieve pakketbenadering aan de ontheffingscriteria zou kunnen voldoen,
maar zeker ook in relatie tot internationale competities. Dit te meer nu zowel
mediaondernemingen als clubs en kijkers hiervan profiteren. De mediaonderne-
mingen kunnen zowel de highlights als de live-wedstrijden aan de kijkers tonen
binnen de context van het UEFA kampioenschap als geheel. Individuele verkoop
gaat gepaard met hoge transactiekosten omdat dan met clubs uit tal van landen
gecommuniceerd moet worden. Via gezamenlijke verkoop ontstaat een hoger
investeringsniveau. Uitzendgemachtigden hebben baat bij collectieve verkoop
omdat dit het financiële risico vermindert. Zelfs bij individuele verkoop worden
de rechten in een later stadium weer in pakketten doorverkocht aan bijvoorbeeld
tussenpersonen. 

‘A certain level of packaging or aggregation of the individual rights seems therefore optimal or

even necessary for an efficient exploitation of the media rights of a football tournement.’50

Kijkers hebben een keus tussen verschillende typen uitzendingen, die door een
pakketbenadering tot stand komen. De clubs hebben er voordeel bij dat de rech-
ten via een enkel verkooppunt geschiedt. De clubs kunnen het commercieel beleid
overlaten aan dit verkooppunt. Via collectieve verkoop kan UEFA zijn uniformi-

49 Persbericht Europese Commissie IP/03/1105, Brussel, 24 juli 2003. 
50 Publicatieblad Nr. L 171 van 26/06/2001 p. 0012 – 0028. Beschikking van de Commissie van 19 april 2001

inzake een procedure op grond van art. 81 EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (zaaknr. 37.576-
UEFA uitzendregels) 
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teit en consistentie in kwaliteit als merk bewaren. Bovendien leidt gezamenlijke
verkoop tot meer objectiviteit in de media. 

39.7.4 Ontheffingsmogelijkheid nationale competitie, ook via pakketbena-
dering en transparante biedprocedure

EU: Verkoop televisierechten van de Duitse bundesliga
Naar Duits recht komen, net als in Nederland, de individuele clubs de rechten
toe.51 In Duitsland werd in 1994 de gezamenlijke verkoopregeling van de Duitse
voetbalbond in strijd met het Duitse mededingingsrecht geoordeeld.52 Na een
intensieve lobby van de Duitse voetbalbond werd in 1999, ondanks kritiek van de
Europese Commissie, in de Duitse mededingingswet een uitzondering ten aanzien
van ‘collectieve verkoop’ opgenomen. 

‘§ 31 GWB § 1 findet keine Anwendung auf die zentrale Vermarktung von Rechten an der

Fernsehübertragung satzungsgemäß durchgeführter sportlicher Wettbewerbe durch Sport-

verbände, die in Erfüllung ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung auch der Förderung des

Jugend- und Amateursports verpflichtet sind und dieser Verpflichtung durch eine angemessene

Teilhabe an den Einnahmen aus der zentrale Vermarktung dieser Fernsehrechte Rechnung tra-

gen.’

Het doel van de wet was de sport te beschermen tegen het toepassingsbereik van
de mededingingsregels. De bewuste bepaling creëert een uitzondering voor de
collectieve verkoop van televisierechten mitsdien de bond een deel van de inkom-
sten uit de collectieve verkoop aanwendt ter vervulling van haar ‘maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid’ waaronder het bevorderen van de jeugd en amateursport.
Dit artikel vrijwaart de regeling niet van communautaire interventie in de collec-
tieve verkoop van televisierechten, indien sprake is van beïnvloeding van de han-
del tussen de Lidstaten. Of zoals voormalig eurocommissaris Van Miert het uit-
drukte: 

‘If the law is changed in Germany, this does not mean that the Treaty is changed and we are no

longer in charge.’53

Naar aanleiding van de UEFA-zaak pasten ook nationale bonden, waaronder de
Duitse voetbalbond en de Nederlandse voetbalbond, de collectieve verkooprege-
lingen aan, en gingen zij over tot een pakketbenadering. Ook Engeland moet nu
geloven aan een pakketbenadering. De Europese Commissie heeft inmiddels
bekendgemaakt dat vanaf 2007 BskyB niet langer de exclusieve rechten kan en
mag verkrijgen. Na eerder geuite bezwaren door de Europese Commissie zal ook

51 M. Stopper, ‘Wer ist verantstalter und rechtsträger im Profi-Fu?ball?’, Spurt zeitschrift für Sport und Recht,
September/Oktober 1999, p. 188-193.

52 Beschluß vom 2. September 1994, B6-747000-A105/92, WuW/E BkartA 2682. 
53 Zaak IV/37214, 5 augustus 1998. 
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in Engeland sprake zijn van een pakketbenadering.54 Het is de vraag of de
Europese Commissie voldoende rekening heeft gehouden met het snel verande-
rende medialandschap. Het verdelen van de rechten, onder andere over internet-
en televisieaanbieders, is achterhaald op het moment dat televisie en internet in
elkaar opgaan.55

Thans voldoen de meeste verkoopregelingen aan art. 81 lid 3. In alle gevallen is
sprake van de verkoop van verschillende pakketten, die via een doorzichtige en
niet-discriminerende procedure door de bond of een onafhankelijke verkooporga-
nisatie aangeboden worden. De looptijd van de contracten is niet te lang, ongeveer
drie jaar. 

In de meeste gevallen kunnen de clubs ook individueel rechten verwerven.
Bijvoorbeeld als de bond niet alle rechten heeft kunnen verkopen. Dit is vreemd
nu de Europese Commissie uitgaat van co-ownership of een gezamenlijk eigen-
domsrecht ten aanzien van de wedstrijd. Dit impliceert immers dat een individu-
ele club niet zelfstandig de rechten van een wedstrijd kan uitbaten en ook dat de
clubs en de bond ten aanzien van de wedstrijd niet met elkaar kunnen concurre-
ren. Dit is dus tegenstrijdig met het standpunt van de Europese Commissie dat de
clubs ook individueel de rechten van de competitie moeten kunnen uitbaten, bij de
exploitatie van een individuele wedstrijd krijgen zij altijd te maken met de uitspe-
lende club en de bond.56

39.8 VS: Uitzondering op het antitrustrecht, Sportbroadcasting Act

De Europese pakketbenadering via een transparante bied-procedure is een syste-
matiek waar de Verenigde Staten leerpunten uit kan halen. 

Vóór 1961 verkocht ieder team in de Verenigde Staten zijn rechten op individuele
basis aan een televisiestation. In 1961 ontstond een ommezwaai toen de National
Football League (NFL) namens al zijn leden een contract afsloot met Columbia
Broadcasting System (CBS, television network). Dit contract gaf CBS het exclu-
sieve recht om de leaguewedstrijden twee jaar lang uit te zenden en CBS kon zelf
bepalen welke wedstrijden uitgezonden werden. In 1961 heerste de mening dat dit
contract in strijd was met het kartelverbod omdat concurrentie tussen de indivi-
duele clubs werd opgeheven bij de verkoop van televisierechten en omdat sprake
was van controle van de uitzendgemachtigde over de sportuitzendingen. In een
snelle reactie kwam het Congres nog in 1961 met een uitzondering van het bereik

54 IP/06/356 22, maart 2006. Zie o.a. Case IV/36.539 (1999). 
55 Catriona Hatton, Christoph Wagner en Héctor Armengod, Fair Play: How competition authorities have regula-

ted the sale of football media rights in Europe, E.C.L.R. 2007, p. 353.
56 ‘... the clause of the joint selling arrangement preventing football clubs from individually selling live TV rights

to free TV broadcasters is a restriction on competition which does not satisfy all the conditions of article 81
(3)…’

424 De verkoop van mediarechten



van de antitrustwetten. Het Congres zonderde, uitsluitend, de vier Major Leagues
uit voor wat betrof de collectieve verkoop van televisierechten.57 De broadcasting
Act richt zich tot de georganiseerde professionele sporten; football, baseball bas-
ketbal en ijshockey en huldigt het ‘competitive balance’ argument.58 De achterlig-
gende reden voor de uitzondering is de premisse dat mededinging tussen clubs een
bedreiging vormen voor het bestaan van de league. 

‘The purpose of this bill is to permit professional sports leagues to deal jointly in the sale of their

TV Rights and, by grouping their weaker and stronger clubs and those clubs with greater or les-

ser home territory population, to provide equal access to television facilities and television inco-

me for all member clubs of the league.’59

Alle andere sportsamenwerkingsverbanden, vallen buiten het bereik van deze uit-
zondering. Dit werd voor de NCAA (overkoepelend orgaan van collegesporten)
pijnlijk duidelijk in de Supreme Court-zaak in National Collegiate Athletic Ass’n
versus Board of Regents.60 De school is als instituut lid van de NCAA.61 De leden
zijn onderworpen aan de organisatierechtelijke regelgeving van de NCAA en heb-
ben stemrecht in de algemene ledenvergadering.62 In 1981 stelde de NCAA een
plan op, waarin regels werden opgesteld met betrekking tot het uitzenden van col-
legefootballwedstrijden voor het seizoen 1982-1985 op televisie. Het doel van het
plan was om vermeende negatieve effecten op toeschouwersaantallen in de sta-
dions als gevolg van het uitzenden van ‘live’wedstrijden op televisie tegen te gaan.
Het plan hield in dat geen van de leden van de NCAA de televisierechten indivi-
dueel zou mogen verkopen, behalve als de verkoop in overeenstemming zou zijn
met het plan. De NCAA had twee van elkaar gescheiden contracten gesloten met
de uitzendgemachtigden, American Broadcasting Cos (ABC) en Columbia
Broadcasting System (CBS). De televisiemaatschappijen waren overeengekomen
om ieder NCAA-lid financieel te compenseren en waren gemachtigd om met
ieder van de leden te onderhandelen over de televisierechten van hun wedstrij-
den.63

De twee universiteiten van Oklahoma en Georgia waren zowel lid van de
NCAA als van de College Football Association (CFA). De laatstgenoemde bond

57 15 U.S.C. § 1291 (1970). 
58 15 U.S.C. § 1291 (1970). ‘The antitrust laws, as defined in section 1 (…) or in the Federal Trade Commission

Act (…) shall not apply to any joint agreement by or among persons engaging in or conducting the organized
professional team sports of football, baseball, basketball, or hockey, by which any league of clubs participating
in professional football, baseball, basketball, or hockey contests sell or otherwise transfers all of any part of the
rights of such league’s member clubs in the sponsored telecasting of the games (…) as the case may be, enga-
ged in or conducted by such clubs. (…). ‘

59 15 U.S.C. § 1291 (1970).
60 National Collegiate Athletic Association versus Board of Regents of Univ. Of Oklahoma et al., 468 U.S. 85

(1984). 
61 De NCAA heeft ongeveer 1100 leden bestaande uit four-year colleges and universities and two-year upper-level

collegiate institutions in the United States.
62 De bijzonderheid doet zich dan voor bij state-universities, omdat sprake is van een overheidsinstelling en het

recht van de staat dwingend doorwerkt.
63 B. L. Gregory & J.C. Busey, Alternative broadcasting arrangements after NCAA, Indiana Law Journal, 1985,

p. 64 e.v. 
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was opgericht om de belangen te behartigen van de grote footballcolleges binnen
de NCAA-structuur. Deze leden wensten een groter aandeel in de formulering van
het football-televisie-beleid binnen de NCAA. De CFA had in augustus 1981 een
contract gesloten betrefffende de verkoop van uitzendrechten met de televisie-
maatschappij National Broadcasting Co. (NBC). Dit contract gaf de leden meer
uitzendmogelijkheden en genereerde meer inkomen voor de leden. In reactie op
de actie van de CFA kondigde de NCAA aan maatregelen te nemen tegen die
CFA-leden die zich achter het contract tussen CFA en NBC zouden opstellen. De
CFA-leden stapten hierop naar de rechter. 

Het District Court kwam na een langdurig proces tot de conclusie dat de controle
van de NCAA over de uitzendrechten in strijd was met section 1 Sherman Act. De
NCAA, zo oordeelde het District Court, heeft alle kenmerken van een klassiek
kartel. De bond oefent absolute controle uit over het aanbod van college football.
College football staat ter beschikking tot de televisienetwerken, de reclamemakers
en tot het kijkerspubliek. Net als andere kartels tracht de NCAA een kunstmatig
hoge prijs te verkrijgen. De NCAA legt productiebeperkingen op aan haar leden
en houdt mechanismen in stand om de kartelleden te bestraffen als zij zich niet
aan de productiebeperkingen houden. Het kartel heeft een uniforme prijs ingesteld
voor ieder van de leden ongeacht het verschil in kwaliteit tussen, en de vraag naar,
de producten.64 Het District Court concludeert: 
(1) de NCAA stelt de prijs vast voor bepaalde televisie-uitzendingen; 
(2) de exclusieve contracten met de zenders zijn gelijk te stellen aan een groep-

boycot tegenover alle andere potentiële uitzendgemachtigden en de dreiging
met sancties tegen de eigen leden van de NCAA bedreigt de mededinging tus-
sen de leden van de NCAA; 

(3) het plan plaatst een kunstmatig limiet aan de productie van uit te zenden wed-
strijden. 

De aangedragen rechtvaardigingsgronden, als zou het plan de toeschouwersaan-
tallen in de stadions beschermen en zou bijdragen aan de ‘competitive balance’,
maakten geen indruk op de rechters. Ook in hoger beroep ging het Circuit Court,
in beginsel, uit van een verboden prijsafspraak.65 Het Circuit Court stelde dat,
zelfs indien geen sprake zou zijn van een per se schending van de act, er geen pro-
competitieve effecten waren te bedenken die de negatieve mededingingsbeperkin-
gen ten gevolge van een restrictie op het gebied van prijs en output konden keren.
Het Circuit Court beweegt zich al meer naar een rule of reason. 

64 Id., at 1300-1301,‘almost absolute control over the supply of college football which is made available to the
networks, to television advertisers, and ultimately to the viewing public. Like all other cartels, NCAA mem-
bers have sought and achieved a price for their product, which is, in most instances, artificially high. The
NCAA cartel imposes production limits on its members, and maintains mechanisms for punishing cartel mem-
bers who seek to stray from these production quotas. The cartel has established a uniform price for the products
of each of the member producers, with no regard for the differing quality of these products or the consumer
demand for these various products.’

65 707 F.2d, at 1152
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Ook het Supreme Court erkent het bestaan van meerdere onafhankelijk van elkaar
concurrerende scholen. De leden hebben een horizontale mededingingsbeperken-
de afspraak in het leven geroepen en dergelijke overeenkomsten zijn vaak als
‘unreasonable’ aangemerkt. Het plan beperkt het aantal uit te zenden wedstrijden
en dus is sprake van een beperking van de output. De minimum overeengekomen
prijs schakelt in feite prijsconcurrentie uit tussen zenders en scholen. Horizontale
beperkingen op het gebied van prijs en output zijn normaal gesproken ‘illegal per
se’ (zie par. 19.3.3), omdat horizontale prijsafspraken gewoonlijk een negatief
effect op de mededinging hebben.66 Desondanks moet hier volgens het Supreme
Court, niet de per se regel worden toegepast. Niet omdat sprake is van een non-
profit organisatie en ook niet vanwege de amateuristische idealen, maar omdat het
gaat om een industrie waar horizontale mededingingsbeperkingen essentieel zijn
voor de totstandkoming van het product. Het Supreme Court zet uiteen dat een
collectieve verkoopregeling efficiënt kan zijn omdat het kan leiden tot een stijging
van de gezamenlijke output van de verkopers.67 Daarnaast stelt het Supreme Court
dat een beperking ten aanzien van een beperkt aspect van de markt kan leiden tot
een versterking van de mededinging op de gehele markt.68 Een groot deel van de
regels van de overkoepelende bond versterken juist de mededinging tussen de
deelnemers aan het samenwerkingsverband.69 Definiërende regels en fundamente-
le competitieregels, zo werd al eerder in deel 5 opgemerkt, stimuleren juist de
mededinging tussen de deelnemers aan het wedstrijdspel. Daar de grenzen tussen
bepaalde type sportregelingen niet duidelijk zijn, gaat het Supreme Court over tot
een rule of reason benadering. Het Supreme Court overweegt dat individuele con-
currenten door het plan hun vrijheid verliezen te concurreren. Bovendien is de
prijs hoger en output lager dan in een vrije markt het geval zou zijn. Het televi-
sieplan weert potentiële concurrenten uit de markt, omdat slechts één uitzendge-
machtigde de uitzendrechten kan bemachtigen. Het plan heeft dus volgens het
Supreme Court aanmerkelijke concurrentiebeperkende effecten.70 Het Supreme
Court verwierp bovendien alle onderstaande rechtvaardigingsgronden. 

Rechtvaardigingsgronden? 
1. De NCAA handelt als centraal verkooppunt: De NCAA verwijst naar het arrest
Broadcast Music en argumenteert dat het ‘television plan’ moet worden aange-
merkt als een coöperatieve ‘joint venture’. De joint venture ondersteunt als het

66 441 US 1, (1979) Broadcasting Music,’the practice facially appears to be one that would always or almost
always tend to restrict competition and decrease output.’

67 441 US at. 18, (1979) Broadcasting Music.
68 Continental T. V., Inc. versus GTE Sylvania 443 U.S. 36, 51-57 (1977).
69 ‘Thus, despite the fact that this case involves restraints on the ability of member institutions to compete in terms

of price and output, a fair evaluation of their competitive character requires consideration of the NCAA’s jus-
tifications for the restraints’. 

70 Onder verwijzing naar de bevindingen van het District Court stelt het Supreme Court dat als de leden-institu-
ten vrij de wedstrijden zouden kunnen aanbieden er meer wedstrijden uitgezonden zouden worden. Door het
vaststellen van de prijs voor alle wedstrijden ontstaat een prijsstructuur los van de vraag van de kijker en los
van de prijzen die tot stand zouden komen bij een volkomen vrije markt. Door de vereiste goedkeuring van de
NCAA zijn de instituten afhankelijk van de NCAA. ‘Restrictions on price and output are the paradigmatic exa-
mples of restraints of trade that the Sherman Act was intended to prohibit.’
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ware de marketing van de uitzendrechten en is om die reden juist procompetitief.
Het Supreme Court gaat hierin niet mee en stelt dat de NCAA niet handelt als een
centraal verkooppunt. De NCAA definieert het aantal uit te zenden wedstrijden,
stelt de prijs voor iedere uitzending en stelt de basiscondities vast waaronder een
contract tot stand kan komen tussen het team en de zender. De NCAA speelt geen
rol als het gaat om de selectie van de individuele wedstrijden en de onderhande-
lingen tussen de zender en de school. Het gaat hier dus om rechten die weliswaar
individueel verkocht worden, maar die verkocht worden in een niet-concurreren-
de markt. 

In dit licht wordt ontkend dat 

‘the agreement on price is necessary to market the product at all.’71

Door het plan kan geen enkele concurrent (school) zonder beperkingen zijn gedra-
gingen op de markt bepalen.

2. De NCAA vreest dat een op televisie uitgezonden wedstrijd een negatieve
invloed uitoefent op het stadionbezoek van wedstrijden die niet op televisie wor-
den uitgezonden en wijst op het belang van de waarborging van ‘competitive
balance’ tussen de deelnemende teams.

‘The concern is that fan interest in a televised game may adversely affect ticket sales for games

that will not appear on television.’

Hoewel studies uit de jaren vijftig van de vorige eeuw aantonen dat een zekere
bezorgdheid op zijn plaats is, stelde het District Court dat er onvoldoende bewijs
is. Bovendien, onder het huidig plan worden wedstrijden op alle uren gedurende
de dag uitgezonden, waarop ook de wedstrijden worden gespeeld. De meest fun-
damentele reden om deze rechtvaardigingsgrond te verwerpen bestaat er in dat de
NCAA dit argument niet opwerpt ter handhaving van de integriteit van college
football als een onderscheidend en aantrekkelijk product, maar uit angst dat het
product onvoldoende publiek in de stadions zal trekken nu concurrentie bestaat
met het uitzenden van wedstrijden op televisie.72 Volgens het Supreme Court wor-
den de inkomsten uit recettegelden beschermd door de output te beperken: 

‘just as any monopolist increases revenues by reducing output.’

Het plan beslaat de gehele Verenigde Staten en er is geen league of toernooi waar-
aan alle college football teams meedoen. Er is geen bewijs dat de krachtmeting
tussen Divisie I en Divisie II en Divisie III evenwichtiger wordt verdeeld. De col-

71 Broadcast Music, 441 U.S.1 (1979). In de zaak Broadcasting Music was er geen beperking op het aantal dat
verkocht mocht worden in de markt en ieder individu bleef vrij om zijn muziek te verkopen zonder beperkin-
gen.

72 ‘on a fear that the product will not prove sufficiently attractive to draw live attendance when faced with com-
petition from televised games’.
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leges die geen footballprogramma hebben, hebben ook een stem in het manage-
ment over de inkomsten die gegenereerd worden door de footballprogramma’s van
andere scholen. Het plan legt een beperking op een bron van inkomsten en deze
bron van inkomsten is belangrijker voor de ene school dan de andere. Er is geen
bewijs dat de beperking meer evenwichtigheid brengt tussen de teams, dan een
beperking in relatie tot andere bronnen van inkomsten. 

3. De bond als bewaker van het amateurisme. De NCAA speelt een kritieke rol als
het gaat om de amateurtraditie levend te houden. Het Supreme Court ondersteunt
die taak. De studentatleet geeft een meerwaarde aan, en brengt diversiteit in, de
school. Dergelijke doelstellingen, zo stelt het Supreme Court, zijn volstrekt in
overeenstemming met de Sherman Act. De rol van de NCAA moet echter hiertoe
beperkt blijven en is niet in overeenstemming met outputrestricties. 

Het Supreme Court achtte de collectieve verkoopregeling in strijd met het kartel-
recht. Het is de vraag op welke wijze het Supreme Court een zogenaamde pak-
ketbenadering zou behandelen, omdat op deze wijze concurrentie wordt gestimu-
leerd, en of de vraag uit de markt voldoende kan worden opgevangen en een vol-
doende breed aanbod ontstaat. De sport-broadcasting Act sluit concurrentie voor
de Major League sporten echter volledig af. 

39.9 Verschil individuele versus teamsport 

De negatieve effecten voor de mededinging vanwege de verkoop van mediarech-
ten zijn potentieel net zo groot in de individuele sport als in de teamsport. Bij het
uitbaten van de competitie door een toernooiorganisator of bij de erkenning van
de noodzakelijkheid van horizontale samenwerking, treedt één entiteit op. Dit een-
zijdig optreden neemt de nadelige effecten voor de consumentenwelvaart op de
markt natuurlijk niet weg. De machtige entiteit kan onafhankelijk prijzen vaststel-
len. Bovendien vindt vanwege de nationaal georiënteerde sportstructuur ook nog
eens marktverdeling plaats. De uitzendgemachtigden betalen hogere prijzen en
ontvangen niet de gewenste hoeveelheden. De verdeling van markten beperkt de
keuze waarover de afnemers beschikken en leidt daarom eveneens tot hogere prij-
zen of een beperkte productie. Er kan dan ook worden aangenomen dat deze een-
zijdige beperkingen negatieve marktgevolgen hebben. Deze negatieve marktge-
volgen doen zich dus net zo goed voor als wordt aangenomen dat een private orga-
nisator of de nationale bond of internationale federatie of het Olympisch Comité
rechthebbende is van de competitie en art. 81 EG-Verdrag niet kan worden toege-
past. Het is onbegrijpelijk, als de rechten die toebehoren aan bovengenoemde
organisatoren voor langere tijd aan één uitzendgemachtigde verkocht mogen wor-
den, zonder dat de rechten zijn onderworpen aan een openbare transparante en
niet-discriminatoire biedmethode en zonder dat de exclusiviteitperiode beperkt is.
Het is gunstig voor de consumentenwelvaart als de mediarechten in alle sporten,
dus ook de individuele sporten, zo veel mogelijk aan de markt worden aangebo-
den via pakketten, zodat de markt openstaat voor zo veel mogelijk concurrentie
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tussen mediaondernemingen. Het is echter de vraag of de mededingingswaakhond
haar tanden zal laten zien en naar deze machtige monopolisten zal bijten. 

39.10 Collectieve aankoop van mediarechten

Ook bij de collectieve aankoop van mediarechten, speelt de vraag of sprake is van
noodzakelijke samenwerking. Het gaat dan om de samenwerking tussen uitzend-
gemachtigden. In sommige gevallen hebben namelijk uitzendgemachtigden de
krachten gebundeld en gezamenlijk de rechten aangekocht.73 Collectieve aankoop
vormt geen bedreiging voor de mededinging als de uitzendgemachtigden, ieder
individueel, niet in staat zijn om dergelijke rechten te kopen. Overigens bestaat in
het geval dat iedere club individueel de rechten van de eigen wedstrijden aanbiedt,
veelal geen noodzaak aan de kant van de uitzendgemachtigden om als collectief
de markt te betreden. 

Is geen sprake van een noodzakelijkheid van collectieve aankoop, dan kan
sprake zijn van een schending van art. 81 lid 1 van het EG Verdrag. Uit de beschik-
king van de Europese Commissie in de zaak EBU/Eurovision valt af te leiden dat
regels inzake de verwerving en het gebruik van televisierechten op sportevene-
menten via een collectief voor een ontheffing in aanmerking kunnen komen, op
voorwaarde dat derden tegen redelijke condities ook een deel van de betrokken
rechten kunnen verwerven.74

39.11 Samenvatting

De Europese Commissie komt onder andere in de UEFA-zaak met de goede
oplossing maar gebruikt de verkeerde overwegingen. Er is namelijk sprake van
een volledig geïntegreerd product vanwege het bijzonder karakter van de compe-
titie. De competitie is een ander product omdat de teams het product niet kunnen
aanbieden zonder een overkoepelende onafhankelijke entiteit. Deze onafhankelij-
ke entiteit is de organisator van het evenement. Indien de organisatie in handen is
van de bond, is geen sprake van een gezamenlijk verkooppunt dat de individuele
wedstrijden van tal van clubs op de markt aanbiedt, maar van een afzonderlijke
verkoper die het gezamenlijk product aanbiedt op de markt. Dit komt omdat de
clubs, of personen altijd een onafhankelijke derde nodig hebben om grensover-
schrijdende competities mogelijk te maken. 

Door de collectiviteit bij de verkoop van uitzendrechten voor de competitie,
zoals de NMa in eerste instantie heeft gedaan, geheel te verbieden wordt feitelijk
op het terrein van de televisierechten de monopoliepositie verbrokkeld en komt in
handen van enkele ‘grote’ clubs binnen de competitie. Deze individuele clubs zul-

73 A. M. Wachtmeister, Broadcasting of sports events and competition law, Competition policy newsletter, nr. 2,
juni 1998. 

74 Beschikking van de Europese Commissie, 11 juni 1993, zaak IV/32.150, EBU/Eurovisie, 93/403/EEG.
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len de monopoliemacht van de bond gebruiken als vehikel voor eigen gewin. Deze
clubs zijn ‘free riders’ omdat zij het product nooit alleen tot stand kunnen brengen
en liften dus mee met het succes van de competitie. De gevolgde methodiek mis-
kent de totstandkoming van het kwalitatief hoogwaardig product, tast de ‘compe-
titive balance’ tussen teams aan, tast het handelsmerk van de competitie aan, even-
als de eenheid van het product en druist tevens in tegen de op solidariteit geba-
seerde verenigingsstructuur.75

Het is van belang dat de noodzakelijkheid van horizontale samenwerking voor
de exploitatie van de mediarechten in de teamsport wordt erkend. Dit neemt niet
weg dat het goed voor de consumentenwelvaart is dat de rechten via een openba-
re, transparante en niet-discriminatoire methode worden aangeboden op de markt
en dat de rechten zijn verdeeld in pakketten.76 Dit kan de mededingingswaakhond
bereiken via de toepassing van art. 82 EG-Verdrag. Het wordt tijd dat ook de
mediarechten van grote topsportevenementen langs deze weg worden aangeboden
en ook bijvoorbeeld het Olympisch Comité in meer concurrentie op de markt voor
mediarechten gaat geloven, zodat het aanbod beter aansluit op de vraag uit de
markt. 

75 Er dient een zeker evenwicht te zijn tussen de clubs, zodat de onzekerheid omtrent het resultaat van de wed-
strijd gewaarborgd blijft. In het algemeen wordt door individuele verkoop het gat tussen de rijkste teams aan
de top van de competitie en de armste teams in de onderste regionen van de competitie groter. 

76 Zie ook David Forrest, Rob Simmons en Stefan Szymanski, Review of industrial organization, Springer:
Netherlands, vol. 24, number 3, May 2004. 
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40 Het verbod op uitzending gedurende
bepaalde uren

‘The one nice thing about sports is that they prove men do have emotions and are not

afraid to show them.’

Schrijfster Jane O’Reilly

40.1 Inleiding 

In sommige gevallen is contractueel bepaald dat de nationale bond binnenlandse
voetbalwedstrijden niet mag plannen op tijdstippen die samenvallen met de uit-
zending van de betreffende sportwedstrijd op televisie. Dit heeft tot gevolg dat
omroeporganisaties deze wedstrijden niet op het door hen gewenste tijdstip kun-
nen uitzenden. De achterliggende reden van de regelgeving is te voorkomen dat
het uitzenden van wedstrijden een negatieve invloed uitoefent op het bezoekers-
aantal in de stadions.

UEFA-zaak
De Europese Commissie stond er op dat de UEFA aan de nationale bonden toeliet
om slechts uren te blokkeren op zaterdagen en zondagen, de dagen wanneer de
wedstrijden werden gespeeld en dat het totaal aantal uren op die dagen de twee en
een half uur niet mochten overschrijden.1 Binnen deze tijd hebben toeschouwers
voldoende tijd om huiswaarts te keren zonder dat zij bij thuiskomst voetbaluit-
zendingen hebben gemist. UEFA accepteerde de eis van de Europese Commissie
en specificeerde zijn regelgeving.2 Volgens de Europese Commissie beperken der-
gelijke uitzendregels de mededinging niet merkbaar, omdat de perioden tijdens
welke uitzendingen van voetbalwedstrijden aan beperkingen kunnen worden
onderworpen, zeer kort zijn. Het doel is volgens de Europese Commissie niet om
de mededinging te beperken maar om ‘de ontwikkeling van het voetbal en een
afwisselend competitieverloop te bevorderen’. De nationale bonden en de om-
roeporganisaties hebben volgens de Europese Commissie ruimschoots de tijd
voetbalevenementen op zodanige tijdstippen te plannen dat zij niet samenvallen
met de uitzending van andere wedstrijden. De Commissie heeft een onderzoek
ingesteld naar de wedstrijden in de hoogste twee divisies van een aantal nationale
voetbalbonden. Uit het onderzoek blijkt dat het slechts zelden tot een situatie komt

1 2003/778/EG Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 inzake een procedure op grond van art. 81 van
het EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (COMP/C.2-37.398 - Gemeenschappelijke verkoop van
de commerciële rechten voor de UEFA Champions League), Pb. nr. L 291 van 8 november 2003. 

2 ‘Each member association may decide that the broadcasting of football be prohibited within its territory for two
and a half hours on a Saturday or on a Sunday.’



dat de omroeporganisaties geen voetbal kunnen uitzenden uit een bepaald land of
van een bepaald toernooi. Omroeporganisaties krijgen misschien niet altijd de
kans om een bepaalde wedstrijd rechtstreeks uit te zenden, maar er zijn dus
genoeg gelegenheden om andere wedstrijden uit hetzelfde toernooi rechtstreeks
uit te zenden. De Europese Commissie neemt daarbij in overweging dat er vol-
doende kansen bestaan voor uitzendgemachtigden om andere commercieel inte-
ressante (live)wedstrijden of bijvoorbeeld samenvattingen uit te zenden.3

VS: ‘Blackout of sporting events’
De eigenaren van sportteams in de Verenigde Staten waren bang dat het aantal toe-
schouwers dat wedstrijden in de stadions bijwoont, zou dalen ten gevolge van het
uitzenden van ‘gratis’ live-wedstrijden op televisie. Inderdaad gaven statistieken
aan dat de introductie van televisie zorgde voor dalende toeschouwersaantallen in
de Verenigde Staten. Ook in Engeland, geloofden sommigen dat televisie een
bedreiging vormde voor het voetbal.4 In 1946 namen de Amerikaanse leagues in
football, basketball, baseball en ijshockey een regel op die het aantal uit te zenden
wedstrijden beperkte.5 Als toevoeging op de uitzondering voor collectieve verkoop
van televisierechten, stelde het Congres in 1961 een wet in die moest voorkomen
dat de televisie-uitzending binnen de regio van de club te zien zou zijn, ‘blackout’-
regel.6

40.2 Samenvatting

In de Verenigde Staten is een wettelijke regel ingesteld die de mogelijkheid biedt
om het aantal uitzendingen te beperken. De Europese Commissie ziet in de regel
geen aanmerkelijke beperking van de mededinging en baseert deze conclusie
voornamelijk op een onderzoek en de mogelijkheid van uitzendgemachtigden om
andere commercieel interessante wedstrijden uit te zenden. 

3 Publicatieblad Nr. L 171 van 26/06/2001 p. 0012 – 0028. Beschikking van de Commissie van 19 april 2001
inzake een procedure op grond van art. 81 EG-Verdrag en art. 53 van de EER-overeenkomst (zaak nr. 37.576-
UEFA uitzendregels).

4 Gutman in S.W. Pope, The New American Sport History: Recent Appoaches and Perspectives, Illinois:
University of Illinois Press 1997, p. 346.

5 G.W. Scully, The market structure of sports, Chicago: The university of Chicago Press 1995, p.26. 
6 15 U.S.C. §1292 (1970). Sec. 1292 Area telecasting restrictions limitation reads:

‘Section 1291 of this title shall not apply to any joint agreement described in the first sentence in such section
which prohibits any person to whom such rights are sold or transferred from televising any games within any
area, except within the home territory of a member club of the league on a day when such club is playing a
game at home.’
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41 Reclame en sponsoringregelingen

‘Ik laat me betalen voor mijn Naam en Faam, het liefst door onnozelen, want ik ben

geen dief van mijn eigen portemonnee.’

Voormalig voetbalspeler en coach, Johan Cruijff

41.1 Inleiding 

De aandacht van de media voor wereldwijde sportevenementen zoals de
Olympische Spelen of het Wereldkampioenschap voetbal is enorm. Met een
bereik van miljoenen mensen verspreid over 200 landen zijn ondernemingen
bereid om miljoenen te betalen om het bedrijf, product of dienst te koppelen aan
deze topsportevenementen. Sportbonden registreren intellectuele eigendomsrech-
ten zoals het ‘merk’ of ‘logo’ of de muziek die gespeeld wordt als intro bij een
groot evenement, e.d. Het gaat om een systeem van exclusieve rechten die in dit
geval toebehoren aan de bond. Sponsors kopen het recht om het logo van de bond
of het evenement te gebruiken op producten, folder materiaal, e.d. Sponsoring
kenmerkt zich door een publicitair effect met name gericht op het imago van de
sponsor of een van zijn producten, en in mindere mate op de eigenschappen van
zijn product en/of diensten.1 De bond als houder van het exclusieve recht, is de
enige verkoper van dat specifieke recht in de markt en heeft in dit opzicht een
monopoliepositie. De overkoepelende bond die het intellectuele eigendom toe-
komt, geeft aan sponsors het soms zelfs wereldwijde exclusieve marketing recht
in een bepaalde productcategorie. Sponsors mogen het onderscheidende merk of
naam/zin/beeltenis/muziek van de bond of het evenement gebruiken. MasterCard
sponsorde in 1994 de Wereld Kampioenschappen voetbal en mocht het logo van
de Wereld Kampioenschappen gebruiken op ‘all card-based payment and account
access devices’. Visa was een officiële sponsor van de Winterspelen in
Lillehammer in Noorwegen en adverteerde op de televisie met het Olympische
logo prominent in beeld. Visa was ook als sponsor betrokken bij de zomerspelen
in Athene net als andere officiële sponsors zoals Coca-Cola, Mac Donalds, etc.
Dit alles na betaling van miloenen en in overeenstemming met, en na authorisatie
van, de bond. 

1 S.G.M. Buys, Sponsoring van verenigingen en stichtingen: Rechtspersonenrechtelijke en verbintenisrechtelij-
ke beschouwingen, 1998, p. 9.



EU: UEFA overeenkomst valt niet onder mededingingsrecht 
Het Europees voetbalkampioenschap in 2000 werd georganiseerd door de EURO
2000 Stichting onder de auspiciën van de Union of European Football
Associations (UEFA). De UEFA had de commerciële rechten voor het Europese
Kampioenschap 2000 voor circa 9 miljoen Euro verkocht aan het sportmarke-
ringbureau ISL (International Sports Leisure), waarmee ISL het exclusieve recht
had verkregen de marketing voor het EURO 2000 toernooi te verzorgen. Voor
EURO 2000 was er een afspraak tussen UEFA, de EURO 2000 Stichting, ISL
Worldwide en de acht gaststeden dat alle onderhandelingen op individuele basis
zouden gebeuren om in te spelen op de individuele belangen van iedere betrokken
stad. Vervolgens sloot ISL contracten met de steden in Nederland en België waar
de wedstrijden werden gespeeld. Als tegenprestatie kregen de steden het gebruik
van het recht van het logo van EURO 2000. 

Volgens de Europese Commissie handelde ISL als een agent van FIFA en vormde
daarom geen onafhankelijke entiteit waardoor art. 81 EG-Verdrag niet van toe-
passing is op de overeenkomst tussen ISL en FIFA.2

DTF, Exclusieve sponsorcontracten en het mededingingsrecht
In het verleden werden exclusieve sponsorcontracten eenzijdig door de Danish
Tennis Federation (DTF) afgesloten. De DTF hanteerde geen enkel objectief
selectiecriterium. In 1998 informeerde de Commissie de Danish Tennis Federation
dat zijn sponsorcontracten onder voorwaarden waren goedgekeurd.3 De DTF
wordt bevolen om iedere twee jaar een tenderprocedure te starten voor een spon-
sor. De selectie van de sponsor moet transparant zijn, niet discriminatoir en open
voor alle leveranciers. De geselecteerde sponsor mag genoemd worden als ‘spon-
sor van de DTF’ maar mag niet de officiële sponsor genoemd worden. De gese-
lecteerde sponsor mag gedurende de twee jaar de enige leverancier van tennisbal-
len zijn voor toernooien georganiseerd door de DTF. Als tegenprestatie zal de
leverancier een bepaald aantal tennisballen leveren voor een prijs beneden de
marktprijs. De Commissie stelt dan ook dat de regelingen gezien moeten worden
als een gezamenlijke gedraging die de mededinging beperkt. De regels zijn geïm-
plementeerd en de financiële kosten worden gedragen door DSI teneinde parallel
import in de Benelux-landen te identificeren en te voorkomen.4 Is het enige doel
van dit exclusiviteitcontract gelegen in het voorkomen van parallelimport, dan is
sprake van een inbreuk op art. 81 EG.5

2 Zaak IV/F-1/35.266-FIFA. 
3 Commissie hecht voorwaardelijke goedkeuring aan sponsoringcontracten tussen de Deense Tennis Federatie en

leveranciers van tennisballen, 15 april 1998, IP/98/355.
4 Commissie hecht voorwaardelijke goedkeuring aan sponsoringcontracten tussen de Deense Tennis Federatie en

leveranciers van tennisballen, 15 april 1998, IP/98/355, onder 60.
5 Commissie hecht voorwaardelijke goedkeuring aan sponsoringcontracten tussen de Deense Tennis Federatie en

leveranciers van tennisballen, 15 april 1998, IP/98/355.
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41.2 Overwegingen betreffende conflicterende sponsoring

De meeste conflicten ontstaan vanwege conflicterende sponsoringbelangen, bij-
voorbeeld tussen de bond en de clubs of de individuele deelnemer. Niet voldoen
aan de sponsoringverplichting leidt tot uitsluiting van deelname. Deelnemende
ploegen of sporters zullen proberen te claimen dat zij meer ruimte krijgen voor de
eigen sponsoringbelangen. De commerciële schaatsploegen hebben bijvoorbeeld
ooit in Nederland een klacht ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) omdat zij vonden dat de beschikbare commerciële ruimte op de wedstrijd-
pakken niet redelijk verdeeld was tussen de KNSB-sponsors en die van de com-
merciële ploegen. Het is uiteindelijk nooit tot een zaak gekomen. 

41.3 Waardering

In het mededingingsrecht gaat het er niet om of een ‘redelijke verdeling’ plaats-
vindt maar of de machtige toernooiorganisator zijn exclusieve rechten op een juis-
te wijze uitoefent. De verkoop van sponsorrechten met betrekking tot evenemen-
ten of met betrekking tot het ‘merk’ is gebruikelijk en op zichzelf niet in strijd met
het Europees recht. Anders dan in geval van mediarechten, is hier sprake van intel-
lectuele eigendomsrechten die de bond toekomen. Normaal gesproken zal het
intellectueel eigendomsrecht op zichzelf geen misbruik van een economische
machtspositie opleveren omdat het verschaffen van een intellectueel eigendoms-
recht juist tot doel heeft een legitiem monopolie te doen ontstaan. Het recht mag
echter niet op een met het mededingingsrecht strijdige wijze worden uitgeoefend.6

In relatie tot de sponsors kan bijvoorbeeld sprake zijn van misbruik op het
moment dat de duur van de exclusieve periode te lang is. Vaak gaat het in geval
van een evenement om tijdelijke exclusieve rechten, voor de duur van het evene-
ment. Vanwege de machtspositie van de bond en om de concurrentie op de markt
te waarborgen is ook hier een transparante non-discriminatoire biedprocedure
voorafgaand aan de selectie van sponsors noodzakelijk. 

6 Zie ook de Astra Zeneca-zaak, IP/03/1136.
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42 Ticketverkoop

‘Geld schießt keine Tore.’

Voetbaltrainer en voormalig voetbalspeler Otto Rehhagel

42.1 Inleiding

Bij populaire internationale sportevenementen overstijgt de vraag naar tickets al
snel het aanbod. De organisator bepaalt op welke wijze de schaarse tickets over de
groepen worden verdeeld. De organisator (de bond of een private partij) moet bij
de verdeling van de tickets rekening houden met degenen die tijd en geld hebben
gestoken in de sport (zoals supporters, deelnemers, coaches), met de toestroom
van buitenlandse toeschouwers, de veiligheid, etc.1 Bij de organisator bestaat de
verleiding om de direct betrokkenen bij de sport en de sportorganisatie te bevoor-
delen bij het verdelen van de tickets.2 Het systeem van het verkopen van toe-
gangskaarten voor grote evenementen kan mededingingsbeperkend of zelfs dis-
criminatoir zijn. Het systeem kan bijvoorbeeld mededingingsbeperkend zijn als de
organisator de verkoop van tickets koppelt aan de verplichte afname van andere
diensten. 

Relevante markt
Bij de afbakening van de relevante markt zal het, vergelijkbaar met de afbakening
van de verkoop van televisierechten (vergelijk par. 39.5.2), zo zijn dat tickets van
zeer populaire sportevenementen (WK-voetbal, Formule 1) niet substitueerbaar
zijn voor tickets van een willekeurig ander sportevenement in een andere tak van
sport. De vraag is of dit anders wordt als het gaat om touroperators die pakketrei-
zen (reis, bezoek evenement en overnachting) aanbieden, omdat willekeurig ieder
ander evenement hiervoor geschikt kan zijn.3

Wereld Kampioenschap Italië (1990)
De organisatoren van de Wereld Kampioenschappen voetbal wezen een tourope-
rator aan. Deze touroperator was de enige aanbieder die pakketreizen aanbood,
inclusief het ticket. Deze touroperator wees een aantal reisbureaus in verschillen-
de Lidstaten aan die weer alleen tickets mochten verkopen in het eigen land in

1 A. Lewis & J. Taylor, The impact of the EC Competition Law on Ticket distribution for major international
sport events, IBC Conference, 12 oktober 1999. 

2 A. Lewis & J. Taylor, The impact of the EC Competition Law on Ticket distribution for major international
sport events, IBC Conference, 12 oktober 1999. 

3 A. Lewis & J. Taylor, The impact of the EC Competition Law on Ticket distribution for major international
sport events, IBC Conference, 12 oktober 1999. 



combinatie met de reis. Als argument voor dit systeem werd de veiligheid
genoemd. De organisatie wilde voorkomen dat tickets in handen kwamen van
rivalen-supporters. De Europese Commissie verwierp dit argument. Er was vol-
gende de Europese Commissie sprake van een beperking van de mededinging tus-
sen touroperators. Andere touroperators konden immers bij de reizen geen tickets
aanbieden. Ook werd de mededinging beperkt tussen reisbureaus omdat zij niet
vrij waren om te kiezen tussen meer touroperators. De veiligheid was volgens de
Europese Commissie bovendien al voldoende gewaarborgd, via een centraal com-
putersysteem en een systeem van eisen waaraan de reisbureaus moesten voldoen.4

Olympische Spelen: Atlanta (1996)
Bij de Spelen in Atlanta concludeerde de Europese Commissie dat het systeem
waarbij in ieder land slechts één agent werd aangewezen om exclusief in dat land
de tickets van de Spelen te verspreiden leidt tot een strikte scheiding tussen natio-
nale markten, omdat bovendien het systeem zo was ingericht dat consumenten uit-
sluitend in de eigen Lidstaat tickets konden kopen en niet in een andere Lidstaat.5

De interventie van de Europese Commissie was erop gericht om deze exclusieve
territoriale verdeling van de Gemeenschappelijke markt tegen te gaan en de aan-
en verkoop van tickets open te stellen voor aan- en verkopers uit alle Lidstaten.
Daarnaast bepaalde de Europese Commissie dat de organisator de tickets niet mag
verkopen met de verplichting andere diensten aan te bieden. De Commissie stel-
de expliciet dat touroperators weliswaar de tickets mogen verkopen met andere
diensten, zoals accommodatie, maar dat de organisator daartoe de touroperator
niet mag verplichten.6

Wereld Kampioenschap voetbal (1998)
Dat het systeem ook discriminatoir kan zijn bleek uit het systeem dat werd toege-
past bij het Wereld Kampioenschap voetbal in 1998 waarbij de regeling discrimi-
nerend was tegenover niet-Franse consumenten.7 Destijds nam de Europese
Commissie gerechtelijke stappen tegen het officieel aangewezen plaatselijke orga-
nisatiecomité van het kampioenschap (CFO).8 De rechtstreekse verkoop door
CFO aan het grote publiek geschiedde door de verkoop van ‘Pass France 98’. Dit
‘Pass France’ omvatte vijf of zes toegangsbewijzen. Deze Pass werd uitsluitend op
de markt gebracht en verkocht aan het publiek dat in Frankrijk een adres kon
opgeven. Volgens de Europese Commissie werd de verkoop aan het grote publiek
aanzienlijk beperkt door het vereiste van een Frans adres. Volgens de Europese
Commissie was CFO als monopolist er onmiskenbaar toe verplicht om de kaart-
jes onder niet-discriminerende voorwaarden ter beschikking te stellen, ongeacht

4 Italië 1990, Publicatieblad 1992, L326/31.
5 Persbericht IP/92/593; Atlanta unreported, Competition report 1996, p. 4. 
6 Par. 4.1.2, Europese Europese Commissie (1998), Ontwikkelingen en vooruitzichten van de communautaire

actie op sportgebied, Werkdocument van de diensten van de Commissie, Directoraat-Generaal X, 29/09/98. 
7 Zie ook schriftelijke vraag 0029/98 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie (29 januari 1998).
8 Beschikking van de Commissie, 20 juli 1999, Zaak IV/26.888-WK voetbal 1998. 
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of de vraag van verbruikers buiten Frankrijk naar bepaalde toegangsbewijzen mis-
schien wel relatief klein was in vergelijking tot de omvang van de vraag in
Frankrijk. Daarnaast overwoog de Europese Commissie onder meer dat de ver-
koopinlichtingen waarin CFO het publiek buiten Frankrijk aanraadde om toe-
gangsbewijzen te kopen bij erkende touroperators of nationale voetbalbonden en
niet bij CFO rechtstreeks te bestellen, erop gericht waren de vraag naar ‘blind’
verkochte tickets eveneens te beperken tot Franse onderdanen. Het vereiste van
een postadres vormde een onbillijke contractvoorwaarde en ook de verstrekte
inlichtingen waren in strijd met art. 82 EG-Verdrag. 

Wereld Kampioenschap voetbal (2006)
Voor de Wereld Kampioenschappen 2006 heeft de Europese Commissie eveneens
bekeken of de kaartjes wel voldoende toegankelijk waren voor de Europese staats-
burgers en zij gaf toen aan dat FIFA meer betalingsmethoden zou moeten intro-
duceren, zodat het voor de consument eenvoudiger zou zijn tickets te bemachti-
gen. Eurocommissaris Neelie Kroes gaf als commentaar: ‘Following these chan-
ges, football fans will benefit from a fairer choice of payment methods for World
Cup tickets. Fans from all over Europe want fair access to these tickets especially
as it may be many years before the World Cup will be back in Europe’.9

Ticketverkoop EURO 200010

Het systeem ter verdeling van de toegangskaartjes voor EURO 2000 was in han-
den van de Unie van Europese voetbalverenigingen (UEFA). De UEFA organi-
seerde het kampioenschap en trad op via haar lokale organisatiecomité, de
Stichting EURO 2000. Volgens de Europese Commissie was de regeling voor de
kaartjesverkoop in overeenstemming met de Europese mededingingsregels. Dit
systeem hield ook rekening met de veiligheid. Dit algemeen belang criterium
woog de Europese Commissie in haar oordeel mee. 

Ook in geval van de verkoop van tickets handelt de UEFA als ‘principaal’ en heeft
aan de leden-bonden als ‘agent’ de macht overgedragen te onderhandelen over de
ticketverkoop en, of een contract te sluiten. Het systeem voor de verkoop van tic-
kets van de finaleronde is in handen van het Comité. Dit Comité bepaalt bijvoor-
beeld welk percentage van de verkoop van de tickets naar de organiserende bon-
den gaat. De UEFA heeft ook het recht om de commerciële rechten te exploiteren
van de finaleronde en op welke wijze het inkomen hiervan wordt verdeeld. De
nationale bonden lopen geen enkel financieel risico, omdat zij niet bijdragen in de
kosten van de aankoop van de tickets en hoeven ook geen voorraad aan te houden.
Zelfs als de organisatie niet in staat blijkt alle tickets te verkopen, loopt de orga-
nisatie geen risico omdat de kaarten dan terug moeten naar de UEFA, die de kaar-
ten eerst aanbiedt aan de organisatie van de tegenstander en vervolgens aanbiedt
aan het publiek. Nu de bonden dus als agent van de UEFA opereren mag de UEFA

9 IP/05/519, 2 mei 2005.
10 Beschikking 13.12.2002, Zaak Comp/37.932 - Cupido/Stichting EURO 2000.
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ook de commerciële strategie bepalen. Eventuele beperkingen aan wie de natio-
nale bonden tickets verkopen, valt vanwege de afhankelijkheidsrelatie tussen de
principaal en de agent buiten de werkingssfeer van de bepalingen. Ook het feit dat
de UEFA heeft bepaald dat de tickets niet aan touroperators verkocht mogen wor-
den is een unilaterale beslissing van de UEFA en valt om die reden buiten het
bereik van art. 81 EG-Verdrag. EURO 2000 bepaalde zelfs de prijs van de tickets
waar de nationale bonden strikt aan gebonden waren. Ook deze gedraging komt
niet onder de werkingssfeer van het kartelverbod omdat het gaat om een afhanke-
lijkheidsrelatie. 

Vanwege deze afhankelijkheidsrelatie staat dan alleen nog een beroep op art. 82
EG-Verdrag open. Om te bepalen of sprake is van een dominante positie gaat de
Europese Commissie voor het gemak even uit van de definitie dat het gaat om de
‘smalle’ markt voor tickets voor het EURO 2000 kampioenschap. Op deze markt
opereren de nationale bonden bij de verkoop van tickets aan supporters. 

Verplichting om aan de eigen supporters te verkopen 
De nationale bonden waren verplicht tickets te verkopen aan de eigen supporters.
Volgens de UEFA vindt deze beperking rechtvaardiging in veiligheidsoverwegin-
gen. Volgens de Europese Commissie is de verplichting inderdaad noodzakelijk
en evenredig omwille van veiligheidsredenen. Hoewel EURO 2000 aan bevriende
partijen zoals officiële sponsors en leveranciers een ticket, verblijf in een villa,
parkeerplaats, e.d. gaf wil dit niet zeggen dat EURO 2000 een dominante positie
innam op een markt voor ‘all-in-travel-accommodation-ticket-packages.’

Verbod op verkoop aan touroperators
Zelfs als sprake zou zijn van een dominante positie, dan nog is geen sprake van
misbruik indien is voorgeschreven dat geen kaartverkoop mag plaatsvinden aan
touroperators. Immers tickets voor EURO 2000 zijn niet noodzakelijk voor de
economische activiteiten van touroperators. Het feit dat sommige nationale bon-
den wel tickets verstrekten aan touroperators en daarmee een concurrentievoor-
deel verkregen, volgt uit de territoriale beperkingen bij de verkoop via nationale
bonden, wat volstrekt gerechtvaardigd was omwille van veiligheidsredenen. De
markten voor tickets waren dus gescheiden langs geografische grenzen. De
Europese Commissie gaat er daarom van uit dat de markt voor toerpakketten
inclusief tickets gescheiden zijn en verdeeld naar land. Een touroperator met een
toerpakket en tickets voor Zweedse wedstrijden handelt niet in competitie met een
Franse touroperator omdat de laatste alleen toerpakketten aanbiedt met tickets
voor Franse wedstrijden. 

Beperking van het aantal tickets
Er werd vereist dat per persoon slechts twee tickets werden uitgegeven. Hier legt
de Europese Commissie een link met de verkoop van kaartjes op de zwarte markt.
De Commissie refereert aan een resolutie van de Raad waarin wordt verondersteld
dat de twee kaartjes per persoon bijdraagt aan de belangen van het publiek en de
veiligheid. Deze regel is niet onevenredig zwaar in relatie tot dit beoogde doel.
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Hetzelfde geldt voor de eis dat de tickets niet aan een derde mogen worden over-
gedragen. 

42.2 Samenvatting

De exploitatie moet door de machtige bond, of het nu gaat om de verkoop van
mediarechten, sponsoring altijd op een zo transparant mogelijke non-discrimina-
toire wijze plaatsvinden. Dit geldt ook voor de organisator van sportevenementen
bij de verkoop van tickets. De aanwijzing van verkooppunten dient op een objec-
tieve en non-discriminatoire wijze te geschieden. Bij ticketverkoop wordt groot
gewicht toegekend aan het argument van de veiligheid om de orde onder de toe-
schouwers te bewaken. 
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Samenvattende analyse deel 7

Het recht kent de sport twee bijzondere rechtvaardigingsgronden toe: het even-
wicht tussen geldmiddelen en sportprestaties en de aanmoediging van de indienst-
neming van jonge spelers. De vraag is of de eerstgenoemde rechtvaardigingsgrond
in relatie tot verdelingsmechanismen via collectieve verkoop noodzakelijk is voor
de sport binnen georganiseerd verband. Het antwoord is nee. Hoewel aanlokkelijk,
is het een brug te ver om de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting als specifiek
en intrinsiek karakteristiek van de sport, door te trekken naar een noodzakelijk
evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties. De sport en de sportorganisatie
bestaan ook als de geldmiddelen niet gelijk verdeeld worden. Zolang geld een
geaccepteerd middel is om prestaties vooruit te stuwen is daarvan de onvermijde-
lijke consequentie dat een zekere onevenwichtigheid bestaat. Het is natuurlijk wel
zo dat de kwaliteit van de competitie toeneemt als de teams aan elkaar gewaagd
zijn. Ik ben echter sceptisch ten aanzien van dit argument omdat de nu geldende
verdelingsafspraken bijvoorbeeld bij de collectieve verkoop van televisiegelden
geen ‘gelijkheid’ nastreven. Bovendien worden andere inkomsten niet herver-
deeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de NFL in de Verenigde Staten waar ook
afspraken gemaakt worden over de verdeling van de inkomsten van recettegelden. 

Exploitatie van de sportprestatie
De Europese Commissie erkent het bestaan van meerdere onafhankelijke met
elkaar concurrerende ondernemingen, de clubs. De clubs besloten als collectief de
rechten uit te baten. De deelname aan het samenwerkingsverband schakelt de con-
currentie tussen de clubs uit. Er is dus sprake van een horizontale mededingings-
beperkende afspraak. Het aantal uit te zenden wedstrijden wordt beperkt (= ver-
mindering van de output) en bij collectieve verkoop onderhandelen ze in geza-
menlijkheid over de prijs waardoor prijsconcurrentie is uitgeschakeld. Een derge-
lijke horizontale prijsafspraak is een typisch voorbeeld van een ‘echt’ kartel. Een
kartel dat afspraken maakt over prijs en output wordt geacht zo desastreus te zijn
voor de consumentenwelvaart dat een hele argumentatie rond vermeende ‘effi-
ciencies’ bij voorbaat al in rook op gaat. Of de ‘efficiencies’ die volgens de
Commissie vooral in het centrale verkooppunt zijn gelegen, de weegschaal doet
uitslaan naar de andere kant is discutabel. De Nederlandse Mededingingsautoriteit
vernietigde niet voor niets de gezamenlijke verkoopregeling, en ook in de
Verenigde Staten weigerde de rechter het kartel te zien als een legitieme samen-
werkingsvorm, of als een efficiënt verkooppunt. Het dubbeltje had met evenveel
overtuiging de andere kant op kunnen rollen. De werkelijke reden om te pleiten
voor een zachte benadering van het samenwerkingsverband ligt in de aard van het
product, de wedstrijd of competitie. 
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Samenvatting en conclusies 

‘Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de

sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijk-

dom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen.’

Prediker 9 vers 11 

Nog niet zo lang geleden, eind twintigste eeuw, deed het mededingingsrecht zijn
entree in de wereld van de sport. Sindsdien worden sportregelingen in een
(Europees) mededingingsrechtelijk kader geplaatst wegens conflicten tussen spe-
lers of sporters en de bond, tussen de clubs en de bond, tussen de bond en opko-
mende andere bonden, of tussen de bond en derden, zoals uitzendgemachtigden,
etc. In 1999 waren meer dan 50 sportgerelateerde klachten bij de Europese
Commissie in behandeling. Het mededingingsrecht wordt gebruikt als instrument
om conflicten te beslechten ten gunste van het eigen belang van het individu, de
club of derde (bijvoorbeeld een uitzendgemachtigde), dat vaak diametraal staat
tegenover de belangen van het collectief, de sportorganisatie als geheel (hoofdstuk
16). Met een schuine blik naar de ontwikkeling van de toepassing van het mede-
dingingsrecht op sportregels in de Verenigde Staten, is het waarschijnlijk dat de
trend van mededingingsrechtelijke inmenging voorlopig zal doorzetten. 

In dit onderzoek stond de spanning tussen de sportregel en het Europese mede-
dingingsrecht centraal. Daarbij richtte het onderzoek zich op de vraag of een
eigen ruimte voor de sportregel bestaat, en zo ja, hoe wordt deze eigen ruim-
te afgebakend ten opzichte van het Europese mededingingsrecht? 

De hoofdvraag werd onderzocht vanuit twee belangrijke invalshoeken: 
a. De eigenheid van sport. In deze studie ook de basisbeginselen van sport of

de intrinsieke waarde van sport genoemd; 
b. De positief maatschappelijke functies van sport. In deze studie ook wel de

extrinsieke waarde van sport genoemd.

De eigenheid van sport
Om een antwoord te krijgen op de centrale vraag in dit proefschrift is een goed
begrip van sport noodzakelijk. Bij gebrek aan een authoratieve definitie (par. 1.5),
is onderzoek verricht naar de basiskenmerken van het verschijnsel. Sport is een
(zichtbare) vorm van concurrentie of wedijver (par. 1.2 en 1.5). Sport kent eigen
regels, zodat het spel overal ter wereld herkenbaar is (par. 1.3). De (meestal fysie-
ke) krachtmeting vindt in de sport onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden
plaats, met als uiteindelijk doel een winnaar aan te kunnen wijzen (1.5). De geza-
menlijkheid van al deze kenmerken onderscheiden de sport van allerlei andere
maatschappelijke verschijnselen (par. 1.6). 



Vervolgens werd in het tweede hoofdstuk onderzoek verricht naar sport in geor-
ganiseerd verband. De sport heeft zich in verenigingsverband ontwikkeld (par. 2.2
en 2.3). De privaatrechtelijke sportorganisatie kenmerkt zich door een monopolis-
tische structuur (zie par. 2.3). De bond is het overkoepelend orgaan dat bepaalt
wanneer, waar en onder welke regels het product; de wedstrijd of competitie, tot
stand komt. Sportregels die in een directe relatie staan tot de basiskenmerken
behoren tot de ‘eigenheid’ van sport (par. 2.4). Daarnaast bestaan tal van sportre-
gels die de inrichting van de sportorganisatie betreffen en bestaan ook sportregels
die de ‘integriteit’ van sport en de sportorganisatie moeten bewaken, bijvoorbeeld
via tuchtregels (zie par. 2.4.4). 

De positief maatschappelijke inkadering van het verschijnsel sport
In het derde hoofdstuk werd de maatschappelijke inkadering van sport onder-
zocht. Het maatschappelijk belang van sport blijkt onder andere uit de
Verklaringen bij het Verdrag van Amsterdam of Nice (par. 3.2.1, 3.2.2), de
Grondwet (par. 3.2.3) en het Verdrag van Lissabon (par. 3.2.3). Niet alleen wordt
sport gezien als middel ter bevordering van de gezondheid, maar ook wordt de
educatieve, sociale, culturele en recreatieve dimensie continu door overheden of
door Instellingen, zoals de Europese Commissie benadrukt. Door de eenzijdige
aandacht van de communautaire overheid voor de positief maatschappelijke func-
ties van sport, wordt sport gepropageerd als doelvrij spel, wat is te herleiden naar
het oorspronkelijke amateurisme van De Coubertin (par. 3.4). De eenzijdige bena-
dering van idealistische deugdzame doelen doet geen recht aan het verschijnsel
sport. Topsport maakt immers nog altijd dwingend deel uit van het verschijnsel
sport en van de samenleving als geheel, waarin de topsport overigens eveneens
belangrijke functies vervult (par. 3.6). 

Competentieafbakeningsaspecten
In het tweede deel, in hoofdstuk 4 werden de aspecten van competentieafbakening
onderzocht. Bij de eventuele inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon krijgt
de Unie via een artikel over sport in het Verdrag voor het eerst de bevoegdheid om
het optreden van de Lidstaten op het gebied van sport te steunen, te coördineren
of aan te vullen. De verantwoordelijkheid voor de sociaal maatschappelijke func-
ties van sport rust nog steeds voornamelijk bij de Lidstaten en bij de sportorgani-
saties (par. 4.2.3 en par. 4.2.4). De privaatrechtelijke sportorganisatie kan zich niet
onttrekken aan de toepassing van het Europese recht (par. 4.2.5). Zoals uit par.
4.2.5 blijkt is het EG-Verdrag vooral op economische integratie gericht. Voor de
toepassing van de bepalingen van het vrij verkeer en het mededingingsrecht moet
sprake zijn van interstatelijke handelsbeïnvloeding (hoofdstuk 5). In de Verenigde
Staten moet sprake zijn van ‘interstate commerce’ voor de toepassing van het
federale recht. Er werd in de Verenigde Staten in eerste instantie voor een intrin-
sieke benadering (door het benadrukken van de eigenheid) van het verschijnsel
sport gekozen. Dit had tot gevolg dat de baseballsport werd uitgesloten van het
bereik van het federale recht omdat geen sprake zou zijn van een grensoverschrij-
dende economische activiteit (geen ‘interstate commerce’, par. 5.3). Deze invals-
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hoek doet echter geen recht aan het begrip sport, omdat sport deel uitmaakt van
de maatschappij en zich niet aan de economie kan onttrekken. 

Sport ontwikkelt zich van spel naar een economische activiteit (hoofdstuk 6). De
vraag is dan welke plaats het amateurisme inneemt binnen het Europese recht
(hoofdstuk 7). Het amateurisme is geen juridisch begrip. Het begrip economische
activiteit is sterk verweven met de begrippen werknemer en dienstverrichter onder
het EG-Verdrag (zie par. 8.2 en 8.3). Een zuiver extrinsieke benadering, waarbij
uitsluitend wordt gekeken naar de economische aspecten doet net als een zuiver
intrinsieke benadering geen recht aan het begrip sport. Immers een dergelijke een-
zijdige benadering ontkent dat sport een beroep kan doen op niet-economische
basiskenmerken. 

De toepassing van de vrij-verkeerbepalingen op sportregels
De toepassing van het Europese recht op de sport en op de sportorganisatie, bete-
kent nog niet dat het recht geen rekening houdt met de sporteigen kenmerken. In
het derde deel werd de toepassing van het vrij verkeer op de sport onderzocht. Het
Hof van Justitie EG heeft de regels van het vrij verkeer toegepast op nationali-
teitsclausules (hoofdstuk 9), selectiecriteria (hoofdstuk 10) en transfertermijnen
(hoofdstuk 11). Nationaliteitsclausules bij nationale wedstrijden en selectiecrite-
ria zijn niet in strijd met het vrij verkeer om redenen die alleen verband houden
met de sport. 

Het mededingingsrecht en de sportorganisatie
In het vierde deel werd onderzoek verricht naar het mededingingsrecht in relatie
tot de sportorganisatie. In de Verenigde Staten wordt het mededingingsbeleid
beïnvloed door de gedachte dat ingrijpen in het marktproces tot een minimum
beperkt moet blijven, ook als dit leidt tot machtige ondernemingen en de onder-
gang betekent voor andere ondernemingen (hoofdstuk 13). Europa lijkt langzaam
klaar te zijn voor een meer op economische effecten gericht mededingingsbeleid
(par. 13.3.1). De Europese Gemeenschap streeft werkzame concurrentie na en
kent een meerdere-doelenbenadering, zoals blijkt uit art. 2 van het EG-Verdrag. 

Het kartelrecht, art. 81 en 82 EG-Verdrag, richt zich tot het marktgedrag van
ondernemingen (hoofdstuk 14). Een onderneming is elke eenheid die een econo-
mische activiteit uitoefent (par. 14.1). Zowel de sporter (bij zelfstandige arbeid,
par. 14.2) als de club als de organisator kunnen een onderneming vormen (par.
14.3.3). De bond is een onderneming of ondernemingsvereniging (par. 14.3.4) In
de sport is de rivaliteit, de wedstrijd of de competitie, ‘het product’ (par. 15.2). De
sport en de sportorganisatie tenderen van nature naar een winnaar en naar een
monopolistische structuur (par. 15.3 en 15.4). Uiteindelijk kan slechts één bond
per tak van sport en per regio, de meest kwalitatief hoogwaardige competitie tot
stand brengen. De sportorganisatie heeft economische macht (hoofdstuk 16). Er
kunnen problemen ontstaan binnen de sportorganisatie omdat topsporters of clubs
vinden dat de belangen niet goed worden behartigd en er kunnen problemen ont-
staan met derden omdat er geen ander samenwerkingsverband op de markt ope-
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reert met een even kwalitatief hoogwaardig product (competitie) om naar uit te
wijken. Het opsplitsen van de bond in meerdere met elkaar concurrerende bonden
is daarvoor geen oplossing (hoofdstuk 17). In de Verenigde Staten werd de NFL
gezien als de meest efficiënte, effectieve en lucratieve sportorganisatievorm
(17.3). Zelfs als meerdere bonden in dezelfde tak van sport tegen elkaar uitkomen
tendeert de sport altijd naar één winnaar en de structuur wederom naar een mono-
polie. Dit komt omdat de basisbeginselen neigen tot één winnaar en de onderlig-
gende rivaliteitsgedachte is gebouwd op het onderscheid naar nationaliteit (17.4). 

In de Verenigde Staten wordt de sportorganisatie wel gezien als één eenheid voor
de toepassing van het mededingingsrecht (single entity, zie hoofdstuk 18). Dit
betekent dat bij de toepassing van het kartelrecht ervan wordt uitgegaan dat de
clubs niet als afzonderlijke entiteiten het marktgedrag kunnen bepalen maar
onderling afhankelijk van elkaar zijn, omdat zij samen de competitie tot stand
moeten brengen. Het kartelverbod, art. 81 EG-Verdrag dat uit gaat van afzonder-
lijke ondernemingen, vindt in dat geval geen toepassing. De sportorganisatie mag
echter geen misbruik maken van haar machtspositie. Europa stelt zich wat betreft
de één-onderneminggedachte terughoudend op (hoofdstuk 18.4). De single enti-
ty-gedachte bezit een zekere gelding als het gaat om het waarborgen van de basis-
beginselen. Immers de gehele organisatie streeft dit identieke belang na (18.6). De
single entity gedachte, of de noodzakelijkheid van samenwerking, bezit eveneens
een zekere gelding als het gaat om de exploitatie van de competitie, bijvoorbeeld
bij de verkoop van televisierechten, omdat de clubs nooit individueel het product
(de competitie) tot stand kunnen brengen (39).

De sportregel en het mededingingsrecht
In deel vijf stond de vraag centraal of de sportregel mededingingsbeperkend van
aard, doel of effect is, of als misbruik valt aan te merken. Het Hof van Justitie EG
zocht bij de toepassing van de vrij-verkeerbepalingen op de sportregel aansluiting
bij ‘niet-economische redenen of doelen’ die verband houden met de sport als
zodanig. Deze zoektocht lost bij een deugdelijke mededingingsanalyse niets op.
De sportactiviteit wordt in het geval van een economische activiteit niet wezenlijk
anders (zie hoofdstuk 1). Niet is uitgesloten dat sportregels ingesteld zijn om puur
economische redenen en economische effecten uitoefenen op de markt. Een zui-
ver intrinsieke benadering van de sportregel rukt de sport ten onrechte los uit de
economische werkelijkheid (par. 19.4). Deze analyse biedt daarom onvoldoende
houvast voor het mededingingsrecht. De mededingingsbeperkingen die aanleiding
geven tot negatieve markteffecten met betrekking tot prijzen, productie, innovatie
of diversiteit en kwaliteit van de producten of het eventueel misbruik van het col-
lectief dienen bij een mededingingsanalyse centraal te staan. Of de sportregel der-
gelijke negatieve gevolgen heeft of mogelijk kan hebben, hangt af van de econo-
mische context. Zodat niet alleen rekening moet worden gehouden met de aard
van de overeenkomst of besluit waarop de sportregel rust, maar ook met de geza-
menlijke marktmacht van de partijen, met andere structurele factoren en het effect
van de sportregel.
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In hoofdstuk 19 werd een aantal concepten besproken waardoor sportregels in de
luwte kunnen blijven van het mededingingsrecht (par. 19.3). Achtereenvolgens
werd onderzoek gedaan naar de ‘rule of reason’ in het mededingingsrecht (par.
19.3.2), de toepassing van het concept van de nevenrestricties (par. 19.3.3) en de
Wouters-route (par. 19.3.4). Bij de Wouters-route gaat het om dwingende redenen
van algemeen belang en moeten de regelingen geschikt zijn om het doel te berei-
ken en niet meer beperkend zijn dan nodig. Het Hof van Justitie EG past in de
zaak Meca Medina, waar het ging om anti-dopingregels van de bond, de Wouters-
route toe (par. 19.4.3).

Er bestaat in de sport momenteel geen rationele standaard wanneer de deelnemers
aan het samenwerkingsverband wel en wanneer zij niet mogen samenwerken, dit
schept rechtsonzekerheid. Ik vind dat de mededingingsstandaard kan, en moet,
gevonden worden in efficiencyoverwegingen. Uitsluitend efficiencyoverwegingen
doen namelijk recht aan het mededingingsrechtelijk kader, ook als het gaat om
sport en de sportorganisaties. 

De afbakening van de sport(regel): een grondslag voor immuniteit 
‘Efficiencies’ kunnen gevonden worden in het onderscheidend vermogen en dus
in de basisbeginselen van sport, omdat zonder basisbeginselen überhaupt geen
sprake kan zijn van een exploitabel product. Dit geldt in ieder geval voor de spel-
regels. In de sport is namelijk de spelruimte van te voren afgebakend (hoofdstuk
1). Het mededingingsrecht dient in deze harde kern niet te interveniëren omdat
zonder het bestaan van spelregels geen sportactiviteit plaatsvindt en dus ook geen
exploitatie mogelijk is (zie hoofdstuk 20). De sportorganisatie schept daarnaast
regels die verder gaan dan regulering van deze harde kern en zoekt naar regels om
de andere basisbeginselen vorm te geven en te waarborgen. Naast spelregels zijn
de rivaliteit, de zo veel mogelijk gelijke krachtmeting, de prestatievergelijking
en het aanwijzen van een winnaar, eigen aan de sport (hoofdstuk 1) en dus ook
onderscheidend voor het product ‘sport’. Komt dat product in een samenwer-
kingsverband tot stand dan betekent dit dat de clubs en individuen vanwege het
onderscheidend karakter van de contestmarkt (daar waar het product tot stand
komt) geen economische concurrenten zijn van elkaar. De regelingen die betrek-
king hebben op de contestmarkt, maken economische mededinging mogelijk en
versterken de economische mededinging op de exploitatiemarkt, wat ten goede
komt aan de eindgebruikers. Zelfs als sprake is van een beperking van de mede-
dinging op een deel van de markt, bijvoorbeeld omdat de regeling de toegang tot
de markt beperkt, dan nog versterkt de regeling de mededinging op een groter deel
van de economische markt, de exploitatiemarkt. Vanwege de neiging steeds bete-
re prestaties te leveren en omdat de rivaliteit en de prestatievergelijking zelf onder-
deel zijn van het product, de wedstrijd of competitie, dragen alle deelnemers bij
aan dit product en aan een efficiënte sportorganisatie. Na definiërende regels (par.
2.4.1 en 2.5) gaat het dan om fundamentele competitieregels, regels die in iedere
sportorganisatie voorkomen (par. 2.4.3), onafhankelijk van de vraag of sprake is
van een economische activiteit. Zo zijn selectiecriteria noodzakelijk voor sportbe-
oefening binnen het samenwerkingsverband (hoofdstuk 21). Via selectie kunnen
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de besten tegen elkaar uitkomen en ontstaat een top in de sportorganisatie die uit-
mondt in een uiteindelijke winnaar. Deze regels kunnen niet zonder het bestaan
van het samenwerkingsverband in gevaar te brengen, uit het complex aan regel-
geving worden losgemaakt. Het gaat, als sprake is van een economische activiteit
in de zin van het EG-Verdrag, dan om regelingen betreffende concurrentiële
gedragingen op de markt, die de onderneming zich ook kan veroorloven onder een
normale werking van de markt. Dit gedrag komt overeen met aan de prestaties van
de onderneming (club of sporter) verbonden normale mededinging. Het mededin-
gingsrecht hoeft niet te interveniëren. 

Onder rationeel mededingingsbeleid zijn sportregelingen die in een direct verband
staan tot de basisbeginselen van sport aan te merken als doelmatig en efficient.
Immers regelingen die noodzakelijk zijn, om een overigens in de meeste gevallen
volstrekt legitiem product tot stand te brengen, niet mededingingsbeperkend, maar
juist mededingingsbevorderend van aard. Sportregels die betrekking hebben op de
‘contestmarkt’ en uitsluitend effect uitoefenen op de gedragingen van deelnemers
aan het wedstrijdspel doen niets anders dan het mededingingsrecht doet, namelijk
het waarborgen van de mededinging.

Voorts is de onderliggende rivaliteitsgedachte een bepalend kenmerk voor de
sport (hoofdstuk 9 en hoofdstuk 23). De invulling van het beginsel is veranderlijk
naar plaats en tijd en werd door de Oude Grieken anders ingevuld dan op dit
moment het geval is (par. 2.4.2). De identificatie van oudsher met het dorp, of
school heeft zich via de stad, de regio naar het land van herkomst verplaatst, waar-
door ook internationale wedstrijden tussen landenteams mogelijk werden. De
plaats die sport inneemt in de stad of het land is vandaag de dag cruciaal voor de
binding en identificatie met het team of de sporter. De invulling van het rivali-
teitsbeginsel door het onderscheid naar nationaliteit is een zelfstandig onderdeel
geworden van zowel de sportbeleving als de sportorganisatiestructuur.

Conflictsituaties die te herleiden zijn naar het verschil in nationaliteit staan in een
gespannen relatie tot de fundamentele rechten die het communautaire recht via het
non-discrimatiebeginsel tracht te waarborgen en de regels van vrije mededinging.
In Europa staan we voor de vraag of de binding met het land, sportinherent is of
dat deze vermeende eigenheid los gelaten moet worden om meer mobiliteit tussen
de Lidstaten te creëren. Een andere meer bovennationale gerichte grondslag bete-
kent noch het einde van de sport, noch de teloorgang van de sportorganisatie. Dit
komt omdat het in essentie gaat om een belevings- of extrinsiek kenmerk en de
onderliggende rivaliteit als basisbeginsel ook bestaat zonder een in sportregelin-
gen en sportstructuur neergelegd onderscheid naar nationaliteit. Met andere woor-
den: de onderliggende rivaliteit is het basisbeginsel. Dit beginsel wordt momen-
teel ingekleurd door het onderscheid naar nationaliteit. 

Uiteindelijk gaat het om een sociaal/politieke keuze of Europa koerst of blijft
koersen naar een andere vorm van integratie omdat de heersende sportbeleving
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nationaal gericht is, of Europa koerst naar een verdergaande vorm van Europese
integratie ook in de sport. 
– Kiest Europa voor een historisch, politiek, maatschappelijk compromis en

houdt de nationale competities in ere, dan volgt daar zonder meer uit dat
niet alleen de nationale beleving van sport een sporteigen kenmerk is, maar
ook dat het recht behoedzaam terugtreedt bij allerlei kwesties rond discrimi-
natie naar nationaliteit. Voor het mededingingsrecht betekent dit dat regelin-
gen die betrekking hebben op het onderscheid naar nationaliteit, de rivaliteit
ondersteunen en dus efficiënt zijn. Ook is terughoudendheid geboden bij de
verhuizing van een club naar een andere Lidstaat (hoofdstuk 26) het afstaan
van spelers aan het nationale team (hoofdstuk 24), het deelnemen van een club
aan een andere dan de nationale competitie (hoofdstuk 26), zolang dit begin-
sel: de onderliggende nationale rivaliteitsgedachte, als sportinherent wordt
aangemerkt. Doet Europa dit niet dan zal dit onder de tucht van de markt en
het correctiemechanisme van het mededingingsrecht niet leiden tot het einde
van sport, maar zorgen voor een andere beleving van sport.

– Kiest Europa voor het bewust handhaven van het fundamentele recht van
non-discriminatie en de mededingingsbepalingen dan ontstaat een andere
sportstructuur. De macht van de nationale bonden brokkelt af omdat een
boven-nationale competitie hiervoor in de plaats treedt. Clubs en sporters kie-
zen vanwege de vrije werking van de markt voor deelname aan de beste en
kwalitatief meest hoogwaardige competitie. De sport tendeert namelijk altijd
naar een competitie waaraan alleen de allerbesten deelnemen. Op het moment
dat Europa deelneemt aan het internationale wedstrijdspel, vergelijkbaar met
de deelname van de Verenigde Staten, ontstaat in Europa pas echte eenwor-
ding van nationale sportmarkten. De verlating van de verankering van de
nationale rivaliteit als grondslag voor de onderliggende rivaliteit, betekent met
name iets voor de sportbeleving en de plaats van sport in de maatschappij. 

‘Algemeen belang’-doelstellingen: grondslag voor immuniteit

I Veiligheid- en andere doelstellingen 
Aan de sportorganisatie komen niet alleen taken toe ter waarborging van de basis-
beginselen van sport, maar zij probeert ook objectieve algemeen aanvaarde onbe-
twiste doelstellingen van algemeen belang te waarborgen, die niet specifiek ver-
bonden zijn met de sport. Het gaat bijvoorbeeld om veiligheidswaarborgen bij het
verstrekken van licenties aan sportfaciliteiten (30.4). Bij de verkoop van tickets
mag de sportorganisatie mededingingsbeperkingen doorvoeren om supportersge-
weld zo veel mogelijk te voorkomen (hoofdstuk 42). Iedere keer vindt dan een
geschiktheids- en evenredigheidstoets plaats in relatie tot dit objectief gerecht-
vaardigde algemeen belang. 

II Kwaliteitscriteria, integriteitscriteria en tuchtregels 
Dergelijke regels komen ook voor in andere professionele beroepsorganisaties en
zijn in die zin niet-sportspecifiek. De sport geeft wel een eigen invulling aan deze
regels en kent bijvoorbeeld eigen integriteitsregels die specifiek verbonden zijn
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met normen die binnen de sportorganisatie gelden (hoofdstuk 31). Zo is algemeen
aanvaard dat het gebruik van doping in de sport een overtreding van een norm
betreft. Dopingregels en andere integriteitsregels zijn te bepleiten door de stelling
dat deze regels bijdragen aan de economische belangen van de sportorganisatie
omdat sprake is van een objectief aanvaarde norm die gehandhaafd wordt door de
sportorganisatie en waarvoor voldoende economische ‘efficiencies’ in de markt
bestaan (hoofdstuk 31). Net als regels die bepaald wangedrag verbieden, dragen
dopingregels bij aan de waarde van het product en het vertrouwen in de sportor-
ganisatie en sluiten aan op marktdoelstellingen. Efficieny-overwegingen in een
mededingingsrechtelijk betoog, zonder uit te wijken naar het arrest Wouters, doen
in dit geval recht aan de aard en het doel van deze regelingen.

III Deugdzame doelstellingen, amateurisme 
Het is voorspelbaar, gelet op de moeizame afbakening van de deugdzame functies
van sport in relatie tot de economische sportactiviteit, dat moeilijkheden opdoe-
men op het moment dat wel sprake is van een economisch getinte sportregeling
die ook een economisch doel nastreeft, maar toch dusdanig verbonden is met
bepaalde niet-economische belangen dat wederom een keus gemaakt moet wor-
den, ofwel het mededingingsrecht prevaleert, ofwel er wordt ergens ruimte gevon-
den voor een immuniteit. In de Verenigde Staten wordt die immuniteit gevonden
door de amateursport te kenmerken als een specifiek en onderscheidend product
en zijn amateurbepalingen noodzakelijk om dit onderscheidend product tot stand
te brengen (hoofdstuk 32). 

Europese Rechterlijke instanties zullen wellicht in de toekomst worden
gedwongen een keus te maken tussen het algemeen belang dat het mededingings-
recht nastreeft, en het niet-economische belang dat de amateurbepaling nastreeft.
Het is waarschijnlijk dat niet ieder denkbare positief maatschappelijke functie als
dwingende eis van algemeen belang zal prevaleren boven het belang van integra-
tie en marktwerking. 

Het blijft een onzeker proces welke algemeen belangdoelstelling te rechtvaar-
digen valt en welke algemeen belangdoelstelling moet wijken voor het proces van
marktintegratie en de waarborging van de consumentenwelvaart. Het gaat dan niet
langer om een juridische/economische context maar om een politiek/sociale con-
text waarvan de juridische basis en de uitkomst op voorhand onduidelijk en onze-
ker is. De keus tussen mededingingsrechtelijke doelen en dergelijke doelen van
algemeen belang die geen verdragsbasis kennen, dienen vanwege het subjectieve
ervaringskader, zo veel mogelijk vermeden te worden. Het is bovendien nog maar
de vraag of onder de werking van de markt, behoudens de basisbeginselen van
sport, een reële bedreiging bestaat voor de deugdzame waarden van sport. Immers
recreatieve sport zal altijd bestaan en wordt niet bedreigd door marktdoelstellin-
gen, omdat geen sprake is van een economische activiteit in de zin van het EG-
Verdrag en dus geen sprake is van een ‘onderneming’ in de zin van het EG-
Verdrag (zie par. ken 7.4, 8.5 en 14). 
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IV Erkende sportspecifieke algemeenbelangdoelstellingen op basis van juris-
prudentie

De praktijk is dat het Hof van Justitie EG in een aantal gevallen algemeenbelang-
doelstellingen heeft erkend specifiek voor de sportsector en in dit verband een
noodzakelijkheids- en evenredigheidstoets uitvoert. Die toets heeft veelal een
politieke dimensie. Het betreft gedefinieerde rechtvaardigingsgronden zoals het a)
evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties en de b) opleiding en de
indienstneming van jonge spelers. 

Ad a. Het evenwicht tussen geldmiddelen en sportprestaties is weliswaar
erkend maar het Hof van Justitie EG heeft dit belang feitelijk van haar kracht ont-
daan door transferregelingen, niet-noodzakelijk en niet-proportioneel te noemen
(par. 34.6) en deze rechtvaardigingsgrond ten aanzien van televisierechten welis-
waar te benoemen maar vervolgens geen waarde toe te kennen (39.6). Zodra geld
een bepalend element wordt in de sport, wordt vanzelf de onevenwichtigheid tus-
sen geldmiddelen en sportprestaties een discussiepunt. Het is noodzakelijk voor
een zo aantrekkelijk mogelijk product dat de teams aan elkaar gewaagd zijn.
Alleen de club die veel geld heeft, heeft toegang tot de beste middelen om de
sportprestatie vooruit te stuwen. De ene club kan over meer sponsorgelden, recet-
tegelden, merchandisinginkomsten, overheidssteun beschikken dan de andere
club. Deze inkomsten komen de club zelf toe en worden niet herverdeeld. Is dit
dan ook oneerlijk? Het is oneerlijk als scheidsrechters worden omgekocht en doel-
punten ten onrechte worden afgekeurd. Het is oneerlijk als de cricketbal zo
bewerkt wordt dat de afwijking leidt tot een ander spelresultaat dan zonder het
geknoei met de bal het geval zou zijn geweest. Als het echter gaat om een even-
wichtig financieel krachtenveld dan gaat het om een andere vorm van ‘oneerlijk-
heid’ die door iedere club op een andere manier wordt ervaren. Wanneer verdient
dit argument nu wel en wanneer geen rechtvaardiging? Het mooie aan de sport is
juist dat de uitkomst van de wedstrijd, hoeveel geld er ook wordt ingepompt, nooit
zeker is. Zelfs de beste en duurste spelers maken nog niet het winnende team. Er
dringt bij de Wereldkampioenschappen voetbal altijd wel een verrassend team
door tot de kwart finales, of zelfs tot de halve finale. Een eventuele herverdeling
stuit bovendien op praktische bezwaren, omdat de grote clubs altijd van mening
zullen zijn dat zij die het meeste bijdragen aan de waarde van de competitie om
die reden ook meer inkomsten dienen te ontvangen. Bovendien zorgt herverdeling
van inkomsten uit internationale toernooien altijd weer voor onevenwichtigheid in
de nationale competitie als alleen een beperkt aantal clubs deelnemen aan deze
internationale competitie. 

Nu het Hof van Justitie EG deze rechtvaardigingsgrond heeft omarmd dient
Europa zich ook volledig en effectief over herverdelingsovereenkomsten te bui-
gen. De Europese Commissie en het Hof van Justitie EG lopen hiervan weg. Bij
iedere regeling komt deze rechtvaardigingsgrond geen of nauwelijks gewicht toe
maar ontbreekt een voldoende motivering. 
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Ad b. De sportspecificiteit is hier onduidelijk en de grondslag voor immuniteit is
dit eveneens. Er bestaat geen ander bijzonder belang in de opleiding en indienst-
neming van jonge spelers, dan in alle andere bedrijfstakken waar werkgevers
talentvolle werknemers proberen te werven. 

Het is onverstandig om specifiek de sport-werkgever om deze reden van het
mededingingsrecht te vrijwaren. Hij onderscheidt zich namelijk niet van andere
werkgevers die zich net zozeer moeten inspannen om de investering in scouting en
opleiding terug te verdienen en het dienstverband zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. 

De rechtvaardigingsgronden onder a. en b. betreffen eerder het neerleggen van
wensen en verlangens van de sportorganisatie zonder dat sprake is van een juri-
disch deugdelijke grond. Daarmee heeft het Hof van Justitie EG de sport betreden
zonder zich te vergewissen van de gevolgen en de consequenties. Bovendien heb-
ben de rechtvaardigingsgronden gezorgd voor een verdere politisering van het ver-
schijnsel sport, omdat deze wensen en belangen ook zijn overgenomen in het
beleid van de Europese Instellingen. 

Overwegingen ten aanzien van de (toekomstige) sportstructuur 
De monopolistische organisatie heeft ongelooflijk veel macht op vele verschillen-
de (deel)markten. Vanuit deze invalshoek vormt de monopolistische organisatie
een grote bedreiging voor het publiek belang. Bepaalde activiteiten kunnen het
beste verricht worden door de bond. Het gaat dan om het stellen en bewaken van
definiërende regels (2.4.1) en fundamentele competitieregels (2.4.3). Ook organi-
satieregels (2.4.4) kunnen het beste door de bond worden ingesteld. In alle voor-
noemde gevallen zijn de clubs en/of sporters niet in staat om dergelijke regels in
te stellen omdat zij zelf partijdig zijn en het eigen belang vóór het belang van het
samenwerkingsverband als geheel laten gaan. De wenselijkheid van een onafhan-
kelijke derde ligt dus enerzijds in de basisbeginselen van sport besloten en ander-
zijds in de eisen die de organisatie stelt. Er zijn andere activiteiten die het beste
door de clubs of de sporters zelf geregeld kunnen worden. In geval van de clubs
gaat het om allerlei activiteiten in en om het stadion, zoals de ticketverkoop, mer-
chandising, clubsponsoring, etc. en verder om het aantrekken van spelers/trai-
ners/coaches, het aankopen en beheren van faciliteiten, e.d. In geval van de spor-
ter gaat het om het aantrekken van een goede coach, trainingsfaciliteiten, e.d. 

Er bestaan daarnaast nog tal van activiteiten die aan de bond toekomen maar
waarvan het de vraag is of dit wel het meest efficiënt uitwerkt. Zoals de controle
van de bond in de teamsport over de arbeidsmobiliteit van de speler (zie deel 6
vooral hoofdstuk 37). Het gaat dan bijvoorbeeld om bondsregelingen zoals ver-
goedingensystemen die via verplichtingen in het standaardspelerscontract worden
opgelegd aan de speler. Bij afwezigheid van dergelijke regelingen neemt het
arbeidsrecht de regie over. Arbeidregulerende sportregelingen horen bij uitstek
thuis in het arbeidsrecht. Hiertoe biedt de sociale dialoog eventueel mogelijkhe-
den. Op een Europees niveau kan een sociale dialoog tussen werkgevers en werk-
nemers bijdragen aan de oplossing van conflicten. Daarnaast gaat het om het als
collectief uitbaten van de mediarechten (hoofdstuk 39). Collectiviteit is een
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gevolg van de onderlinge afhankelijkheid van de clubs bij de totstandkoming van
de competitie en berust niet op een afspraak tussen concurrenten. Daar uitslui-
tingsproblemen dreigen dient de bond de rechten via een openbare niet-discrimi-
natoire wijze aan te bieden op de markt voor een beperkte exclusieve periode. 

Kan de sport ook op een andere manier gestructureerd worden waardoor een bete-
re allocatie van middelen plaatsvindt zonder dat de basisbeginselen in het gedrang
komen? Met liberalisering wordt bedoeld dat de sportorganisatie als een privaat
monopolie verplicht in handen komt van één of meerdere marktpartijen, niet zijn-
de de bond. Bijvoorbeeld door de organiserende/commerciële functie van de bond
af te splitsen van zijn taak als bewaker van het intrinsieke werkterrein van de bond.
De bond ziet in dat geval, onder andere, toe of de basisbeginselen van sport zijn
gewaarborgd en oefent dienaangaande zijn regulerende, controlerende, toezicht-
houdende en handhavende taak uit. De organiserende/commerciële functie komt
dan versnippert in handen van meerdere met elkaar concurrerende private organi-
saties.1

De neiging tot uitsluiting of uitbuiting door de bond neemt weliswaar af, doordat
het eigen commerciële belang van de bond afneemt, maar het wordt voor de bond
minder eenvoudig om de uniformiteit in het wedstrijdspel en de uniformiteit inza-
ke de organisatie van competities te garanderen, evenals de kwaliteit van de com-
petitie te bewaken. Alle mededingingsoverwegingen ten spijt, zal ook dan de sport
neigen naar ‘het beste toernooi’ dat de meeste publieke aandacht genereert, omdat
daar de beste teams/sporters aan deelnemen (zie hoofdstuk 17). De winnaar van
de Tour de France geniet onder het grote publiek het meest bekendheid. Dit geldt
ook voor tennis waar het winnen van Wimbledon zwaarder weegt dan het winnen
van het ABN-AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. De sport neigt nu eenmaal
altijd naar een ‘overall’ winnaar. Een feit is dat momenteel geen ‘liberalisering’
van de sportsector plaatsvindt en daardoor zullen eventuele hervormingskrachten
vanuit de sportorganisatie zelf moeten komen. 

Deze hervormingskrachten ontstaan bijvoorbeeld door de dreiging van afsplitsing,
mede gevoed door de tucht van de markt. Een (dreiging van) een nieuwe bond
zorgt vaak voor een enorme efficiencyboost waarbij een herijking van belangen
plaatsvindt binnen de bestaande sportorganisatiestructuur. Onder dreiging van een
nieuwkomer zal de bond hervormen en innoveren. Dit zal in de meeste gevallen
een grotere belangenbehartiging van de topclubs en topsporters in het wedstrijd-

1 Een wijziging in de structuur kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de toernooi-organisatie in handen te geven
van een marktpartij, na een openbare, transparante biedprocedure. Na verwerving van een toernooi kan de orga-
nisator/promotor een contract afsluiten met de deelnemende clubs die volgens het selectiesysteem van de bond
voor deelname in aanmerking komen. In dit contract worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling
van televisiegelden. Er is internationaal sprake van een jaarlijks klassement. Aan het begin van het jaar heeft
elke professionele club nul punten. Het team dat na deelname aan verschillende toernooien de meeste punten
heeft behaald, is de (inter)nationale kampioen. Er worden dus gedurende het jaar een aantal (‘concurrerende’)
toernooien georganiseerd. In gevolge de ranking van de club komt de club in aanmerking voor deelname aan
de kwalitatief beste toernooien. De rangschikking kan op verschillende manieren geschieden. 
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spel tot gevolg hebben, die het gezicht van de bond vormen. De vraag is wel of de
dreiging van een nieuwe bond en de werking van het mededingingsrecht tot het
meest wenselijke resultaat leiden. De essentie is dat het forceren van inspraak de
onderlinge verhoudingen niet ten goede komt. Het recht moet een laatste redmid-
del zijn. Veel belangrijker is het signaal dat sprake moet zijn van een goede, even-
wichtige belangenbehartiging binnen de sportorganisatie. Een goede dialoog tus-
sen belanghebbenden, om conflicten te vermijden. 

Zolang de basisbeginselen van sport overeind blijven is de komst of dreiging
van een nieuwe bond, zowel vanuit de sport als vanuit een marktwerkingsoptiek,
niet bezwaarlijk. De definitieve splitsing van de sportorganisatie in meerdere met
elkaar rivaliserende nationale of internationale bonden is echter niet wenselijk en
druist, vanwege de noodzakelijkheid van het aanwijzen van één winnaar en de
onderliggende nationale rivaliteitsgedachte, in tegen de essentiële basisbeginselen
van sport (hoofdstuk 17). De geschiedenis toont dat maar één het beste product in
een bepaalde regio kan produceren en dat die organisatie ook de markt zal domi-
neren. 
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Summary and conclusions

Sport and Competition Law: an interesting twosome

‘I again saw under the sun that the race is not to the swift nor the battle to the strong,

and neither is bread to the wise, nor wealth to the discerning, nor favour to men of

ability; for time and chance overtake them all.’

Ecclesiastes 9 verse 11

Not that long ago, at the end of the twentieth century, competition law made its
entry into the world of sport. Sports regulations have been placed in a (European)
competition law framework ever since because of conflicts between players or ath-
letes and the association, between the clubs and the association, between the asso-
ciation and emerging other associations, or between the association and third par-
ties such as broadcasting licence holders, etc. In 1999 the European Commission
had to handle more than 50 sport-related complaints. Competition law is being
used as an instrument to settle disputes in favour of the individual’s own interests,
the club’s interests, or those of a third party (such as broadcasting licence holders),
which are often diametrically opposed to the interests of the collective, the sports
organization as a whole (chapter 16). Casting a side-glance at the development of
applying competition law to sports regulations in the United States, one may
assume that the trend to interfere using competition law will continue for the time
being.

Central to this research was the tension between sports regulations and European
competition law. In that context the research was aimed at determining whether
sports regulations have their own sphere, and, if so, how this sphere is defined
in relation to European competition law.

The key question was researched from two important angles:
a. The uniqueness of sport. Referred to in this study also as the basic prin-

ciples of sport or the intrinsic value of sport; 
b. Sport’s beneficial function to society. Referred to in this study also as the

extrinsic value of sport.

The uniqueness of sport
To find an answer to the central question in this doctoral thesis, a profound under-
standing of sport is necessary. For there is no authoritative definition (par. 1.5), the
basic characteristics of this phenomenon have been researched. Sport is a (visible)
form of competition or rivalry (par. 1.2 and 1.5). Sport has its own rules, making
the game recognizable throughout the world (par. 1.3). The conditions of the (usu-
ally physical) contest in sport are identical to the extent possible, the ultimate goal
being to produce a winner (par. 1.5). Collectively, these characteristics distinguish
sport from various other social phenomena (par. 1.6).



Subsequently, in the second chapter, sport in an organized form was researched.
Sport developed in clubs and associations (par. 2.2 and 2.3). The sports organiza-
tion governed by private law is distinguished by a monopolistic structure (see par.
2.3). The association is the umbrella organization that stipulates when, where, and
under which rules the product, the game or the competition, is realized. Sports
regulations that have a direct relationship to the basic characteristics form part of
this ‘uniqueness’ of sport (par. 2.4). In addition, there are numerous sports regu-
lations regarding the structure of the sports organization and sports regulations
guarding the ‘integrity’ of sport and the sports organization, for example through
disciplinary rules (see par. 2.4.4). 

Sport as a phenomenon placed in a favourable social framework
In the third chapter the social framework of sport was researched. Sport’s impor-
tance to society is, inter alia, evidenced by the Declarations to the Treaty of
Amsterdam and Nice (par 3.2.1., 3.2.2), the European Constitution [Europese
Grondwet] (par. 3.2.3), and the Treaty of Lisbon (par. 3.2.3). Not only is sport
viewed as a means to improve health, the educational, social, cultural, and recre-
ational dimension is also continuously emphasized by governments or by institu-
tions such as the European Commission. Due to the Community administration’s
one-sided attention for the benefits of sport to society, sport is being propagated
as a play for pleasure, not for gain, which can be reduced to the original ‘ama-
teurism’ of De Coubertin (par. 3.4). The one-sided approach to idealistic, virtuous
goals does not do justice to the phenomenon of sport. After all, top-level sport still
is very much part of the phenomenon of sport and of society as a whole, in which
top-level sport, for that matter, also has important functions (par. 3.6). 

Delineation of jurisdiction
In the second part, in chapter 4, aspects of delineation of jurisdiction were
researched. If the Treaty of Lisbon should enter into force, the Union, for the first
time, through an article in the Treaty about sport, will have the authority to sup-
port, coordinate, or supplement actions taken by the Member States with regard to
sport. The responsibility for the social functions of sport in society still lies prin-
cipally with the Members States and the sports organizations (par. 4.2.3 and
4.2.4). Sports organizations governed by private law cannot escape application of
European law (par. 4.2.5). As is shown in par. 4.2.5, the EC Treaty is mainly aimed
at economic integration. In order for European law to apply trade between states
must be affected (chapter 5). In the United States, federal law applies only if inter-
state commerce is involved. It had opted for the intrinsic approach (by emphasiz-
ing the uniqueness) of the phenomenon of sport at first, which led to the exclu-
sion of baseball from the application of federal law as no cross-border economic
activity could be demonstrated (no interstate commerce, chapter 5.3). This angle,
however, does not do justice to the concept of sport, as sport is part of society and,
therefore, cannot evade the economy. 
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Sport evolves from a game into an economic activity (chapter 6). The question
then arises how ‘amateurism’ fits into European law (chapter 7). Amateurism is
not a legal concept. The concept of economic activity is strongly interwoven with
the concepts of ´worker´ and ´service provider´ under the EC Treaty (see par. 8.2
and 8.3). A purely extrinsic approach taking only the economic aspects into con-
sideration (just like a purely intrinsic approach), fails to do justice to the concept
of sport. After all, such a one-sided approach denies the fact that sport has non-
economic basic characteristics. 

Application of the free movement regulations to sports regulations
Applying European law to sport and to sports organizations does not automatical-
ly mean that the law has no consideration for the unique characteristics of sport.
In the third part the application of the free movement principles to sport was
researched. The Court of Justice of the EC has applied the free movement regula-
tions to nationality clauses (chapter 9), selection criteria (chapter 10), and transfer
periods (chapter 11). Nationality clauses with regard to national matches and
selection criteria do not contravene the free movement regulations for reasons that
lie in sport only. 

Competition law and the sports organization
In the fourth part competition law in relation to the sports organization was
researched. In the United States competition policy is influenced by the idea that
market interference must be kept to a minimum, even if this leads to powerful
companies and the downfall of others (chapter 13). Gradually, Europe seems to
accept a competition policy predominantly aimed at economic effects (par.
13.3.1). The European Community strives for ‘workable competition’ and has a
multi-goal approach, as evidenced by article 2 of the EC Treaty. 

Competition law (articles 81 and 82 of the EC Treaty), is aimed at the market
behaviour of undertakings (chapter 14). An undertaking is any entity engaged in
an economic activity (par. 14.1). A sportsman (a self-employed person, par. 14.2)
as well as a club or an organizer (par. 14.3.3) can constitute an undertaking (par.
14.3.3). The association is an undertaking or an association of undertakings (par.
14.3.4). In sport, rivalry, the match or the competition, is the ‘product’ (par. 15.2).
Sport has a natural tendency towards winning and the sports organization towards
a monopolistic structure (par 15.3 and 15.4). Ultimately only one association per
branch of sport and per district can organize a quality competition. The sports
organization has a position of economic strength (chapter 16). Problems may arise
within the sports organization because top-class players, athletes or clubs find that
their interests are not adequately represented, and problems with third parties may
arise because no other interest grouping offering the same quality product (the
competition) is available to them. Subdividing the association into several, com-
peting, associations does not provide a solution (chapter 17). In the United States,
the NFL was regarded as the most efficient, effective and lucrative form of a
sports organization (par. 17.3). Even if several associations compete with each
other in the same branch of sport, sport always tends to produce only one winner
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and the structure again tends towards a monopoly. This is because the ‘one-win-
ner principle’ is a basic principle, and because the underlying notion of rivalry is
founded on the distinction based on nationality (par. 17.4). 

In the United States, it has been debated that a sports organization has to be seen
as ‘one entity’ (single entity-theory) when it regards the application of competi-
tion law, see chapter 18. In the application of antitrustlaw, therefore, they assume
that clubs cannot determine market behaviour as separate entities, but that they are
mutually dependent because the competition is a joint effort. The cartel ban of
article 81 EC Treaty, which refers to separate undertakings, does not apply in that
case. However, a sports organization may not abuse that dominant position.
Europe has adopted a reticent attitude with respect to the one-undertaking concept
(par. 18.4). The single-entity concept has some validity where safeguarding the
basic principles is concerned. After all, the entire organization pursues this iden-
tical objective (par. 18.6). Also the single-entity concept, or the necessity of coop-
eration, has some validity where the exploitation of the competition is concerned,
the sale of television rights, for example, because clubs will never be able to real-
ize the product (the competition) individually (chapter 39).

Sports regulations and competition law
Central to part five was the question whether sports regulations have the nature,
object, or effect of restricting competition, or should be considered abuse. In the
application of the free movement regulations to sports regulations, the Court of
Justice of the EC sought a link with ‘non economic reasons or objectives’ con-
nected to sport itself. In a thorough analysis of competition, this quest does not
solve anything. The sports activity itself does not change substantially in case of
an economic activity (see chapter 1). It may well be that sports regulations were
established for purely economic reasons and cause an economic effect on the mar-
ket. Again, a purely intrinsic approach of sports regulations unjustly wrenches
sport away from the economic reality (par. 19.4). This analysis, therefore, is not
useful in competition law. Central to a competition analysis should be the compe-
tition limitations that cause negative market effects with regard to prices, produc-
tion, innovation, or diversity and quality of the products, or the possible abuse by
the collective. Whether sports regulations have or may have such negative conse-
quences depends on the economic context. Therefore not only the nature of the
agreement or the decision the sports regulations were based on should be consid-
ered, but also the joint market force of the parties, other structural factors, and the
effect of the sports regulations.

In chapter 19 a number of concepts shielding sports regulations from competition
law were discussed (par. 19.3). Researched successively were: the rule of reason
in competition law (par. 19.3.2), the application of the concept of ancillary
restraints (par. 19.3.3), and the ‘Wouters exception’ (par. 19.3.4). The Wouters
exception concerns overriding reasons in the general interest; and it entails that
regulations have to be appropriate to achieve their objective and not be unneces-
sarily restrictive. The Court of Justice of the EC has applied the Wouters excep-
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tion in the Meca Medina case, which involved the association’s anti-doping rules
(par. 19.4.3).2

At the moment no rational standard exists that determines when participants in an
interest grouping may or may not collaborate. This creates legal uncertainty. I per-
sonally believe that a competition standard can, and must, be found in efficiency
considerations. The fact is that only efficiency considerations do justice to the
competition law framework, equally so where sport or sports organizations are
concerned. 

The delineation of sport (regulations): a basis for immunity

‘Efficiencies’ can be found in the distinctive characteristics and, therefore, in the
basic principles of sport, since there would be no exploitable product without such
basic principles. This certainly applies to the rules of the game, as the scope of the
rules in sport is defined beforehand (chapter 1). Competition law should not inter-
vene in this hard core, as there can be no sports activity without rules of play, and
hence no exploitation either (see chapter 20). In addition, the sports organization
creates rules that go beyond regulating this hard core, and tries to find rules that
shape and safeguard other basic principles. Besides the rules of play, rivalry, the
contest under -to the extent possible- identical conditions, the comparison of
achievements, and the appointment of a winner, are typical of sport (chapter 1)
and, therefore, distinctive of the product ‘sport.’ If this product is realized in coop-
eration, the distinctive character of the contest market (where the product is real-
ized) makes that clubs and individuals do not compete economically. Regulations
pertaining to the contest market allow for economic competition and enhance the
economic competition on the exploitation market, which benefits the end users.
Even if there were a restriction of competition on a part of the market, for instance
because the regulations restrict access to the market, the regulations even then
boost competition in a larger part of the market: the exploitation market. Because
of the tendency to continually enhance performance, and because rivalry and the
comparison of achievements are part of the product, of the match, or of the com-
petition, all participants contribute to this product and to an efficient sports orga-
nization. Besides defining regulations (par. 2.4.1. and 2.5) there are the funda-
mental rules of competition; rules common to every sports organization (par.
2.4.3) irrespective of the question whether there is an economic activity. Selection
criteria for playing sport within the interest grouping are required, for instance
(chapter 21). Selection allows the best to compete with each other, resulting in a
small group of top-level players within the sports organization and ultimately in
one winner. These rules cannot be removed from a complex of regulations with-
out jeopardizing the existence of the interest grouping. Where an economic activ-
ity within the meaning of the EC Treaty is concerned, this pertains to rules regard-
ing competitive market behaviour which an undertaking can also afford in a nor-

2 Case C-519/04.
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mally functioning market. We see the same normal competition behaviour with
regard to the achievements of the undertaking (club or sportsman). Competition
law intervention is not necessary. 

Sports regulations directly related to the basic principles of sport are, under a
rational competition policy, considered effective and efficient. After all, regula-
tions required primarily to realize a totally legitimate product indeed enhance
competition rather than limit it. Sports regulations that pertain to the ‘contest mar-
ket’ and only affect the behaviour of participants to the contest match in fact have
the same effect as competition law: safeguarding competition.

Furthermore, the underlying notion of rivalry is typical to sport (chapters 9 and
23). The interpretation of this principle varies in time and place; the ancient Greek
had a different interpretation than we have in this day and age (2.4.2). The identi-
fication from time immemorial with the village or the school has shifted via the
city and the region to the country of origin, making international matches between
national teams possible. Nowadays, the position of sport in the city or the country
is crucial for the bond and identification with the team or the sportsman.
Interpreting the concept of rivalry through a distinction based on nationality has
become an independent part of both the perception of sport and the structure of
the sports organization. 

An uneasy tension exists between conflict situations that can be reduced to a dif-
ference in nationality and the fundamental rights Community law attempts to safe-
guard through the nondiscrimination principle and the rules of free competition.
In Europe we face the question whether a bond with a country is inherent in sport,
or whether this alleged uniqueness should be abandoned in order to create mobil-
ity between Member States. Another, more supranational oriented approach would
neither mean the end of sport, nor the end of the sports organization. This is
because it is in essence a perception- or extrinsic characteristic; the underlying
rivalry also exists without a distinction based on nationality laid down in sports
regulations and the sports structure. In other words: the underlying rivalry is the
basic principle. Presently, this principle is expressed by the distinction based on
nationality. 

Whether Europe heads, or remains headed, for a different form of integration
because of the current nationally oriented perception of sport, or whether Europe
heads for a more radical form of European integration also in sport, is ultimately
a social-political choice. 

If Europe opts for an historic, political, and social compromise, and if it respects
the national competitions, the conclusion is justified that not only the national per-
ception of sport is typical of sport, but also that the law is reticent to interfere in
all sorts of issues involving discrimination on grounds of nationality. With regard
to competition law this means that regulations pertaining to a distinction based on
nationality support rivalry and are, therefore, efficient. Reticence is also needed
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with regard to the move of a club to another Member State (chapter 26), allowing
players to play for the national team (chapter 24), and the participation of a club
in any other than the national competition (chapter 26), as long as this principle,
the underlying notion of national rivalry, is considered inherent in sport. Should
Europe not opt for the above, the dynamics of the market and the correcting effect
of competition law probably will not end all sport, but it will bring about a differ-
ent perception of sport.

If Europe opts for consciously enforcing the fundamental right of nondiscrim-
ination and competition regulations, another sports structure will emerge. The
power of the national associations will diminish with the creation of a suprana-
tional competition. The free market will allow clubs and sportsmen to opt for par-
ticipation in a quality competition, as any competition sooner or later always tends
to attract the best sportsmen. True European unification of national sports markets
will be reached when Europe participates in international contest matches, com-
parable to participation by the United States. Abandoning the nationality clauses
as a basis for the underlying rivalry is particularly important to the perception of
sport and its position in society. 

‘General-interest’ objectives: a basis for immunity 

I Safety- and other objectives 
In addition to its task of safeguarding the basic principles of sport, the sports orga-
nization attempts to safeguard objective, generally accepted, and undisputed gen-
eral-interest objectives not specifically related to sport, such as providing safety
guarantees when issuing licences to sports facilities (30.4). During ticket sales the
sports organization is allowed to take measures that limit competition, if the objec-
tive is to prevent supporters’ violence (chapter 42). Whether the requirements of
suitability and proportionality in relation to this objectively justified general inter-
est have been met will be tested every time. 

II Quality criteria, integrity criteria, and disciplinary rules 
Such rules also apply in other professional organizations and in that sense they are
not specific to sport. But sport does have its own interpretation of these rules and
has, for example, its own integrity rules which are specific to the applicable norms
within the sports organization (chapter 31). For instance, it is generally accepted
that the use of doping in sport is a violation of a norm. Anti-doping rules and other
rules pertaining to integrity can be justified by maintaining that these rules con-
tribute to the economic interests of the sports organization because they regard an
objectively accepted norm which is enforced by the sports organization, for which
there are sufficient economic ‘efficiencies’ in the market (chapter 31). Just like
rules prohibiting certain misconduct, anti-doping rules contribute to the value of
the product and trust in the sports organization, and they fit in with market objec-
tives. In this case, efficiency considerations in a competition law argument, with-
out reverting to the Wouters ruling, do justice to the nature and the objective of
these rules.
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III Virtuous objectives, amateurism 
Considering the laborious delineation of the virtuous functions of sport in relation
to the economic sports activity, difficulties are foreseeable as soon as it does
regard an economically tinted sports regulation that also pursues an economic
objective, but that is nonetheless connected to certain non-economic interests in
such a way that, again, a choice must be made: either competition law prevails, or
a basis for immunity must somehow be found. In the United States, the charac-
terization of amateur sport as a specific and distinctive product is the basis for
such immunity. Amateur regulations are necessary to realize this distinctive prod-
uct (chapter 32). 

European judicial authorities are forced to make a choice between the general
interest pursued by competition law, and the non-economic interest pursued by the
amateur regulations. It is likely that not every conceivable, socially beneficial
function will prevail as a mandatory requirement of general interest above the
interest of integration and market forces. 

It remains difficult to discern which general-interest objective is justifiable
and which general-interest objective must yield to the process of market integra-
tion and the safeguarding of consumer welfare. This no longer concerns a
legal/economic context, but a political/social one of which the legal basis and the
outcome are unclear and uncertain beforehand. The choice between competition
law objectives and such general-interest objectives not based in treaty provisions
is to be avoided to the extent possible because of its subjective experience frame-
work. Besides, except for the basic principles of sport, it remains to be seen
whether market forces form a real threat to the virtuous values of sport. After all,
recreational sport will always exist and is not threatened by market objectives,
because there is no economic activity within the meaning of the EC Treaty and
therefore no ‘undertaking’ within the meaning of the EC Treaty (see chapters 7.4,
8.5 and 14). 

IV Recognized sport-specific general-interest objectives based on case law
The Court of Justice of the EC has, in a number of cases, recognized general-inter-
est objectives specific to the sports sector and in practice tests if the requirements
of necessity and proportionality are met. This test usually has a political dimen-
sion. This regards defined grounds for justification such as a) maintaining a
financial and competitive balance between clubs and b) supporting the search
and the training of young players.

Re a. Whilst ‘maintaining a financial and competitive balance’ has been rec-
ognized, the Court of Justice of the EC has de facto negated this interest by con-
sidering rules of transfer neither necessary nor proportional (chapter 34.6), and by
designating this justification ground with regard to television rights without sub-
sequently assigning any value to it (39.6). As soon as money becomes a determi-
native factor in sport, the disruption of the financial and competitive balance auto-
matically becomes a point of discussion. For a product to be as attractive as pos-
sible it is essential that the teams are well matched. Only the club with ample
financial resources has access to the best means to enhance its sport achievements.
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One club will have more sponsor monies, box-office receipts, income from mer-
chandising, or government support than the other. Such income is intended for the
clubs; they do not have to redistribute it. Can this be considered unfair, too?
Bribing referees and unjustly disallowing goals are considered unfair. Tampering
with a cricket ball to influence the outcome of the match is considered unfair.
When dealing with a balanced financial force field, however, ‘unfair’ becomes a
different concept, perceived by each club in a different way. When is this justifi-
cation ground valid and when is the argument not justified? The beauty of sport
happens to be that the outcome of a game, no matter how much money is pumped
into it, is never certain. Even the best and most expensive players do not neces-
sarily make up the winning team. In the World Cup Soccer tournaments there are
always teams that, to everyone’s surprise, make it to the quarter-finals or even
semi-finals. A possible redistribution of income is also difficult in practice,
because the larger clubs will always feel that clubs contributing to the value of the
competition the most are, for that reason, entitled to a larger part of the income.
Furthermore, redistribution of income from international tournaments will always
lead to an imbalance in the national competition if only a limited number of clubs
participate in this international competition. 
Now that the Court of Justice of the EC has embraced this justification ground,
Europe should examine the redistribution agreements accurately and effectively.
The European Commission and the Court of Justice of the EC have not taken their
responsibility in this respect. This justification ground seems to carry little or no
weight in regulations, but reasons for this are insufficiently given. 

Re b. Both the specificness to sport and the basis for immunity are not clear. There
is no specific other interest in ‘supporting the search and the training of young
players’ that does not exist in any other line of business where employers try to
recruit talented employees. 

It is unwise to shield employers in sport specifically from the application of
competition law for this reason, as they do not distinguish themselves from other
employers who have to make exactly the same efforts to recover recruitment and
training investments, and offer attractive employment conditions. 

Rather than a matter of solid legal grounds, the justification grounds under a. and
b. seem to embody the wishes and desires of the sports organization. In this way
the Court of Justice of the EC has entered the realm of sport without ascertaining
the effects and consequences. Furthermore, the justification grounds have caused
a further politicizing of the phenomenon of sport, because these wishes and inter-
ests have also been adopted in the policies of the European Institutions. 

Considerations regarding the (future) structure of sport 

The monopolistic organization has an incredible amount of power in many differ-
ent markets and market segments. From this angle, the monopolistic organization
poses a considerable threat to the public interest. Certain activities are best per-
formed by the association. For instance: establishing and guarding defining rules
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(par. 2.4.1) and fundamental competition rules (par. 2.4.3). Organization rules
(par. 2.4.4), too, are best established by the association. In all the cases above-
mentioned, clubs and/or sportsmen are not in a position to establish such rules,
because they are biased and will put their own interests before those of the inter-
est grouping as a whole. The advisability of an independent third party is, there-
fore, implied in the basic principles of sport on the one hand, and in the require-
ments set by the organization on the other. There are other activities that are best
regulated by the clubs or the sportsmen themselves. Clubs can regulate all kinds
of activities in and around the stadium, such as ticket sales, merchandising, club
sponsorship, etc. They can also attract new players, trainers, and coaches; pur-
chase and manage the facilities, etc. A sportsman is in charge of hiring a good
coach, selecting his training facilities, etc. 

There are numerous other activities that are regulated by the association,
although one can question the efficiency of this arrangement. One example is the
association’s supervision over the player’s job mobility in team sport (see part 6,
especially chapter 37). This regards association regulations such as remuneration
schemes imposed on players through stipulations in the standard contracts. Sport
can easily function without these kinds of regulations. In the absence of such reg-
ulations, provisions of labour law will apply. Sports regulations pertaining to
labour conditions are integral to labour law. On an European level social dialogue
between representatives of employers and employees can solve issues related to
the sports labour market. The collective exploitation of media rights is another
example of regulation by the association (chapter 39). Collectivity is a conse-
quence of the interdependence of clubs in the realization of a competition, and is
in my view not based on an agreement between competitors. To avoid problems of
exclusion, the association needs to offer the rights to the market in a public, non-
discriminating way for a limited, exclusive period. 

Is it possible to structure sport in a different way in order to achieve that a better
allocation of resources without jeopardizing the basic principles? Liberalization
means that the sports organization as a private monopoly will, mandatorily, come
under the control of one or more market parties other than the association. For
instance, by separating the association’s organizing/commercial function from its
duty of guarding the association’s intrinsic sphere of activity. The association in
that case, inter alia, ensures the safeguarding of the basic principles of sport and
in that respect executes its duty to regulate, monitor, supervise, and enforce.
Several competing, private organizations subsequently end up with fragments of
the organizing/commercial function.3

3 An example of a structural change is allowing a market party to organize a tournament following a public,
transparent, bidding process. After acquiring a tournament, the organizer/promoter can conclude agreements
with participating clubs that are eligible for participation in accordance with the association’s selection system.
In these contracts the division of revenues from the sale of television rights could be arranged. An annual ran-
king takes place internationally. At the beginning of the year, each professional club has zero points. The team
with the highest score after participation in several tournaments, is the (inter)national champion. During the
year a number of (‘competing’) tournaments are organized. The club’s ranking determines whether the club is
elegible to compete in quality tournaments. The ranking can take place in several ways.
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The association’s tendency to exclude or exploit is indeed diminishing because the
association’s own commercial interests are declining, but it will become more dif-
ficult for the association to guarantee the uniformity of the game and of the orga-
nization of competitions, as well as to monitor the quality of the competition. In
spite of all competition considerations, the tendency in sport to organize ‘the best
tournament’ generating the most public attention will prevail, because it is in such
tournaments that the best teams/sportsmen participate (see chapter 17.) It is the
winner of the Tour de France who is the most widely known to the general public.
The same goes for tennis; winning Wimbledon is more important than winning the
ABN-AMRO tennis tournament in Rotterdam. Sport is and will always be all
about producing an ‘overall’ winner. It is a fact that at present there is no ‘liberal-
ization’ of the sports sector and any reform will, therefore, have to come from
within the sports organization. 

Such reform forces emerge when a split-off is imminent, also as a consequence
of market dynamics. (The imminence of) a new association often results in an
huge boost of efficiency, in which interests are reassessed within the existing
structure of the sports organization. Possible competition of a newcomer will
motivate the association to reform and innovate. This will usually result in a bet-
ter representation of the professional interests of those sportsmen and clubs who
are the most important to the association because of their popularity. The question
remains whether the imminence of a new association and the effects of competi-
tion law will yield the most desirable result. The essence is that forcing participa-
tion may be harmful to mutual relations. Law should be a last resort. It is far more
important to communicate that interests need to be represented well and balanced
within the sports organization. A good dialogue between interested parties in order
to avoid conflicts. 

The (imminent) arrival of a new association, either from a market or sport
point of view, does not pose a problem as long as the basic principles of sport
remain unchanged. However, a permanent division of the sports organization into
several, competing, national and international associations is not desirable and is
contrary to the essential basic principles of sport because of the need to declare
only one winner and the underlying notion of national rivalry (chapter 17). History
has shown that only one organization can produce the best product in a particular
region, and that that organization will dominate the market. 

Summary and conclusions 467





Bijlagen

Bijlage 1 Tekst art. 81 en 82 EG Verdrag

Art. 81 
1. Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle over-

eenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigin-
gen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tus-
sen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevol-
ge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt
verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in: 
a. het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van

andere contractuele voorwaarden, 
b. het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ont-

wikkeling of de investeringen, 
c. het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen, 
d. het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden

bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de
mededinging, 

e. het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aan-
vaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar
hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het
onderwerp van deze overeenkomsten. 

2. De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechts-
wege nietig.

3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel kunnen echter buiten toepassing wor-
den verklaardvoor elke overeenkomst of groep van overeenkomsten tussen
ondernemingen, voor elk besluit of groep van besluiten van ondernemersver-
enigingen en voor elke onderling afgestemde feitelijke gedraging of groep van
gedragingen, die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verde-
ling der producten of tot verbetering van de technische of economische voor-
uitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de
gebruikers ten goede komt, en zonder nochtans aan de betrokken onderne-
mingen: 
a. beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze doelstellingen

niet onmisbaar zijn, 
b. de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van de betrokken pro-

ducten de mededinging uit te schakelen. 



Art. 82 
Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden, voor zover de han-
del tussen Lid-Staten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of
meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschap-
pelijke markt of op een wezenlijk deel daarvan. 
a. het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen

of van andere onbillijke contractuele voorwaarden, 
b. het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten

nadele van de verbruikers, 
c. het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij

gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededin-
ging, 

d. het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het
aanvaarden door de handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar
hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onder-
werp van deze overeenkomsten. 
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Bijlage 2 Section 1 en section 2 Sherman Act

Oliver Wenndell Holmes 

‘Of course I know and every other sensible man knows, that the Sherman law is damned nons-

ense, but if my country wants to go to hell, I am here to help it.’

The Sherman Antitrust Act (1890)

Section 1. Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty
Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in
restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign nations,
is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in
any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed
guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceed-
ing $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by impris-
onment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion
of the court.

Section 2. Monopolizing trade a felony; penalty
Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or
conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or
commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed
guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceed-
ing $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by impris-
onment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion
of the court.
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Bijlage 3 Verklaring bij het Verdrag van Nice

Verklaring over de specifieke kenmerken van de sport en de maatschappelij-
ke functie daarvan in Europa, waarmee bij de uitvoering van het commu-
nautaire beleid rekening moet worden gehouden1

1. De Europese Raad heeft nota genomen van het verslag over sport dat de
Commissie in december 1999 aan de Europese Raad van Helsinki heeft voor-
gelegd om de bestaande sportstructuren in stand te houden en de sport zijn
sociale functie in de Europese Unie te laten behouden. De verantwoordelijk-
heid op sportgebied ligt in de eerste plaats bij de sportorganisaties en de
Lidstaten. Ook al beschikt de Gemeenschap niet over rechtstreekse bevoegd-
heden op dit gebied, toch moet zij bij haar optreden uit hoofde van de ver-
schillende Verdragsbepalingen rekening houden met de maatschappelijke,
educatieve en culturele functies van de sport, die het specifieke karakter ervan
bepalen, teneinde de ethiek en de solidariteit die noodzakelijk zijn voor het
behoud van de maatschappelijke rol van de sport, te eerbiedigen en te bevor-
deren.

2. De Europese Raad wenst met name dat de samenhang en de banden van soli-
dariteit tussen alle niveaus van sportbeoefening, het eerlijke verloop van de
wedstrijden, de morele en materiële belangen alsmede de lichamelijke inte-
griteit van de sporters, met name jonge, minderjarige sporters, worden
beschermd.

Amateursport en sport voor allen

3. Sport is een menselijke activiteit die berust op essentiële maatschappelijke
waarden van educatieve en culturele aard. Sport is een factor die bijdraagt tot
integratie, deelneming aan het maatschappelijk leven, verdraagzaamheid, aan-
vaarding van verschillen en naleving van de regels.

4. Sportbeoefening moet toegankelijk zijn voor allen, met inachtneming van de
ambities en capaciteiten van eenieder en uitgaande van de verscheidenheid aan
sportbeoefening, in wedstrijdverband of op recreatieve grondslag, in clubver-
band of individueel.

5. De beoefening van fysieke en sportieve activiteiten is voor lichamelijk of
geestelijk gehandicapten een middel dat bij uitstek geschikt is voor individu-
ele ontplooiing, revalidatie, maatschappelijke integratie en solidariteit en moet
derhalve worden aangemoedigd. In dit verband is de Europese Raad verheugd
over de waardevolle en voorbeeldige bijdrage van de Paralympics in Sydney. 

6. De Lidstaten bevorderen het vrijwilligerswerk op sportgebied, door maatrege-
len die bijdragen tot passende bescherming en erkenning van de economische
en sociale rol van de vrijwilligers, zo nodig met de steun van de Gemeenschap
binnen het kader van haar bevoegdheden.

1 Conclusies Europese Raad van Nice, december 2000, bijlage IV.
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De rol van de sportbonden

7. De Europese Raad verklaart veel waarde te hechten aan de autonomie van de
sportorganisaties en aan hun recht op zelfbestuur door middel van passende
verenigingsstructuren. Hij erkent dat sportorganisaties, onder inachtneming
van de nationale en communautaire wetgeving en op basis van een democra-
tisch en transparant functioneren, de taak hebben hun tak van sport te organi-
seren en te bevorderen, met name wat betreft de spelregels en de samenstel-
ling van de nationale ploegen, op de wijze die zij het meest in overeenstem-
ming achten met hun doelstellingen.

8. Hij constateert dat de sportbonden een centrale rol spelen bij de noodzakelij-
ke solidariteit tussen de verschillende niveaus omdat de verschillende niveaus
van de sportbeoefening, van recreatiesport tot topsport, daarin naast elkaar
bestaan: de bonden maken de toegang van een groot publiek tot sportevene-
menten mogelijk, alsmede de menselijke en financiële ondersteuning van de
amateursport, de bevordering van gelijke toegang van vrouwen en mannen tot
sportbeoefening op alle niveaus, de opleiding van jongeren, de bescherming
van de gezondheid van sporters, de bestrijding van doping, de bestrijding van
geweld en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat.

9. Deze maatschappelijke functie geeft de bonden bijzondere verantwoordelijk-
heden en ligt ten grondslag aan de erkenning van hun bevoegdheid op het vlak
van de wedstrijdorganisatie.

10. Zonder dat voorbij mag worden gegaan aan de ontwikkelingen in de sportwe-
reld, moeten de bonden het sleutelelement blijven van een vorm van organisa-
tie die een waarborg biedt voor samenhang en participerende democratie op
sportgebied.

Behoud van het beleid ten aanzien van de opleiding van sporters

11. Het beleid inzake de opleiding van jonge sporters is noodzakelijk voor de vita-
liteit van de sport, de nationale ploegen en de topsport, en moet worden gesti-
muleerd. De sportbonden worden geacht, zo nodig in samenwerking met de
overheid, de noodzakelijke maatregelen te nemen voor het behoud van de
opleidingscapaciteit van de bij hen aangesloten clubs en voor de kwaliteit van
de vorming, onder inachtneming van de nationale en communautaire wetge-
ving en praktijken.

Bescherming van jeugdige sporters

12. De Europese Raad onderstreept de positieve effecten van sportbeoefening
voor jongeren en beklemtoont dat vooral door de sportorganisaties bijzondere
aandacht moet worden besteed aan het onderwijs en de beroepsopleiding van
jonge topsporters, opdat hun integratie in het beroepsleven niet in gevaar
wordt gebracht door hun sportcarrière, en aan hun psychologisch evenwicht,
hun gezinsbanden en hun gezondheid, vooral wat betreft het voorkomen van
dopinggebruik. Hij waardeert de bijdrage van de verenigingen en organisaties
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die in hun opleidingswerk aan deze vereisten voldoen en aldus een waarde-
volle maatschappelijke bijdrage leveren. 

13. De Europese Raad geeft uiting aan zijn bezorgdheid over commerciële trans-
acties met minderjarige sporters, ook uit derde landen, voor zover dergelijke
transacties niet in overeenstemming zijn met de bestaande arbeidswetgeving
dan wel de gezondheid en het welzijn die jonge sporters in gevaar brengen. Hij
roept de sportorganisaties en de Lidstaten op onderzoek te doen naar dergelij-
ke praktijken, op dit punt waakzaam te zijn en zo nodig passende maatregelen
te overwegen.

Economische aspecten van de sport en solidariteit

14. De Europese Raad is van oordeel dat het eerlijke verloop van de competitie in
het gedrang kan komen wanneer de eigendom of de economische controle van
verscheidene sportclubs die in dezelfde tak van sport aan dezelfde competitie
deelnemen bij een en dezelfde financiële macht berust. De sportbonden wor-
den aangespoord om zo nodig regelingen te treffen voor toezicht op het beheer
van de clubs.

15. De verkoop van televisierechten vormt op dit moment voor een aantal takken
van sport een van de belangrijkste bronnen van inkomsten. De Europese Raad
is van oordeel dat de initiatieven om de onderlinge verdeling - op de juiste
niveaus en rekening houdende met de nationale praktijken - van een deel van
de opbrengst van die verkoop te bevorderen, een gunstig effect hebben op het
beginsel van solidariteit tussen alle niveaus van sportbeoefening en alle takken
van sport.

Transfers

16. De Europese Raad spreekt met kracht zijn steun uit voor de dialoog tussen de
sportwereld, in het bijzonder de voetbalorganisaties, de vertegenwoordigende
organisaties van beroepssporters, de Gemeenschap en de Lidstaten, over de
ontwikkeling van de transferregeling, waarbij rekening wordt gehouden met
de specifieke behoeften van de sport onder inachtneming van het
Gemeenschapsrecht.

17. De communautaire instellingen en de Lidstaten wordt verzocht om onder
inachtneming van het Verdrag en volgens hun respectieve bevoegdheden hun
beleid aan de hand van deze algemene beginselen te blijven onderzoeken.
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Bijlage 4 Art. 165 Verdrag van Lissabon

Titel XII. Onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport

Art. 165 (oud art. 149 VEG)

1. De Unie draagt bij tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door
samenwerking tussen de Lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun acti-
viteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de
verantwoordelijkheid van de Lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de
opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verschei-
denheid.
De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied,
rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk
berustende structuren en haar sociale en educatieve functie.

2. Het optreden van de Unie is erop gericht:
– de Europese dimensie in het onderwijs tot ontwikkeling te brengen, met

name door onderricht in en verspreiding van de talen der Lidstaten;
– de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, mede door de aca-

demische erkenning van diploma’s en studietijdvakken aan te moedigen;
– de samenwerking tussen onderwijsinstellingen te bevorderen;
– de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaring omtrent de

gemeenschappelijke vraagstukken waarmee de onderwijsstelsels van de
Lidstaten worden geconfronteerd;

– de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jonge-
renwerkers te bevorderen, en de deelneming van jongeren aan het demo-
cratisch leven van Europa aan te moedigen;

– de ontwikkeling van het onderwijs op afstand te stimuleren;
– de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en

de openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verant-
woordelijke sportorganisaties te bevorderen, en door de fysieke en morele
integriteit van sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen.

3. De Unie en de Lidstaten bevorderen de samenwerking met derde landen en
met de inzake onderwijs en sport bevoegde internationale organisaties, met
name met de Raad van Europa.

4. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van dit artikel:
– nemen het Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetge-

vingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio’s, stimuleringsmaatregelen aan, met uitslui-
ting van harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de Lidstaten;

– neemt de Raad, op voorstel van de Commissie, aanbevelingen aan.
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