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Het is weer zover: de transferwindow eindigt op  
1 september 2012. Dat betekent dat voetballers tot  
die datum kunnen worden “verkocht”  
(beter: getransfereerd) aan andere clubs.  
De spelersmarkt is dan in rep en roer. Rumoer komt  
ook uit Eindhoven, waar de bij PSV voetballende  
Labyad heeft verkondigd te vertrekken, terwijl PSV 
meent dat hij nog steeds bij PSV onder contract staat.  
Labyad heeft inmiddels echter een contract gesloten 
met de Portugese club Sporting Lissabon.

Wat iS HiER aan DE HanD?

Het gaat hier om twee juridisch interessante 
onderwerpen:

1. De Fifa hanteert de regel dat minderjarige spelers 
geen contracten mogen sluiten voor langer dan 3 jaar. 
PSV heeft eerder een contract gesloten voor 2 jaar met 
Labyad, die toen 17 jaar en dus minderjarig was.   
niets aan de hand zou je zeggen, toch? toch wel,  
want in dit geval had PSV een eenzijdig optiebeding in 
het contract opgenomen. Dat hield in dat PSV het recht 
had zijn contract te verlengen met 2 jaar. in dat geval 
zou hij dus in totaal een contract voor 4 jaar hebben. 
Labyad meent dat het eenzijdig optiebeding niet 
rechtsgeldig is omdat het langer is dan 3 jaar.  
Hij vindt dat zijn contract aan het einde van het vorige 
seizoen is geëindigd. De speler vindt dat hij vrij is om te 
gaan en staan waar hij wil en dus ook om een contract  
te sluiten met – in dit geval – Sporting Lissabon.  
nee, zegt PSV: de speler heeft bij zijn volle verstand 
(en bijgestaan door zijn vader) zijn handtekening gezet 
onder een contract voor 2 jaar met een mogelijkheid 

tot verlenging met nog eens 2 jaar. PSV houdt Labyad 
aan zijn contract en geeft Labyad niet vrij. Zolang hij 
daadwerkelijk niet wordt vrijgegeven, mag Labyad niet 
spelen voor Sporting Lissabon. Er ontstaat dan dus een 
patstelling.
De vraag is nu of zo’n eenzijdig optiebeding betekent 
dat in strijd wordt gehandeld met de hiervoor genoemde 
Fifa-regel. Een interessante vraag waar uiteindelijk de 
rechter zich over zal moeten buigen.

Stel nu dat de rechter van oordeel is dat het eenzijdig 
optiebeding niet rechtsgeldig is. Dat zou betekenen dat 
de overeenkomst is geëindigd per einde seizoen.  
Maar toch is dat lang niet zeker. Dat heeft te maken met 
het volgende interessante juridische vraagstuk.

2. Contracten die eindigen per het einde van het seizoen 
moeten (door club of speler) altijd voor 15 mei van 
hetzelfde kalenderjaar worden opgezegd.  
Gebeurt dat niet, dan wordt het contract automatisch 
verlengd. PSV stelt nu dat Labyad verzuimd heeft zijn 
contract (waarvan Labyad zelf stelt dat dat zou eindigen 
aan het eind van het seizoen) voor 15 mei 2012 op te 
zeggen. Gevolg is dat het automatisch is verlengd, zo 
vindt PSV. Ook in dat geval mag Labyad dus niet zomaar 
een overeenkomst met een andere club aangaan. 
Labyad heeft overigens in de pers aangegeven dat hij 
wel tijdig zijn contract heeft opgezegd.

Kortom: een patstelling, die tot gevolg heeft dat 
Labyad voorlopig niet speelgerechtigd is. Clubs en 
speler moeten maar snel om tafel om het op te lossen. 
Dat voorkomt een langdurige rechtsgang waarvan de 
uitkomst ook nog eens onzeker is.

De kwestie Labyad – PSV, hoe zit dat nu?
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