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‘Ga jij maar terug naar ’t tweede!’

sportcorner b

Af en toe steekt het in de (prof)voetbalwereld weer de 

kop op; spelers die niet willen ‘bijtekenen’ (lees: hun 

contract willen verlengen) en daarom worden teruggezet 

naar het tweede elftal van hun club. Zo dreigde PSV 

onlangs nog met het terugzetten van Ola Toivonen 

naar het belofte-elftal, indien laatstgenoemde zijn 

arbeidsovereenkomst met PSV niet wilde verlengen. 

Ook om andere redenen wordt een speler wel eens 

bevolen om een stapje terug te doen, zo kan hij 

simpelweg vanwege andere versterkingen overbodig 

zijn. Hoe dient het degraderen van een voetballer vanuit 

arbeidsrechtelijk perspectief te worden beschouwd? Mag 

dit zomaar?

In 1996 wilde Feyenoord Rob Witschge terugzetten 

naar het tweede elftal. Witschge ging hiermee niet 

akkoord en het geschil werd uitgevochten voor de 

arbitragecommissie van de KNVB. Deze oordeelde dat 

Feyenoord Witschge per direct diende aan te laten 

sluiten bij het eerste elftal, nu in het contract van 

Witschge letterlijk stond dat hij deel uitmaakte van de 

A-selectie. Aldus geschiedde en Witschge behoorde weer 

tot het eerste van Feyenoord. Hij zou daar overigens 

(logischerwijs) geen rol van betekenis meer spelen en 

verkassen naar FC Utrecht.

Hoe anders liep het bij het arbitragegeschil tussen 

Kenneth Perez en Ajax in de zomer van 2008. Perez 

werd door Marco van Basten, destijds trainer van Ajax, 

naar het tweede elftal verwezen, omdat hij voorkeur 

gaf aan andere spelers (onder wie Ismaïl Aissati). 

Ajax had geleerd van de uitkomst van het geschil 

tussen Witschge en Feyenoord en had inmiddels in 

de arbeidsovereenkomsten opgenomen dat de club – 

wanneer zij dat verlangde – de mogelijkheid had een 

speler terug te zetten naar het belofte-elftal. Perez ging 

desalniettemin niet akkoord en spande een arbitragezaak 

aan bij de KNVB. De KNVB oordeelde nu – juist vanwege 

de clausule – dat Ajax gerechtigd was tot het terugzetten 

van Kenneth Perez naar de beloftes. Interessant was dat 

de arbitragecommissie oordeelde dat Ajax de grenzen 

van het goed werkgeverschap wel had opgezocht, maar 

niet had overschreden. 

Perez had een beroep gedaan op het overschrijden van 

deze grenzen, nu Ajax Perez onder meer had overgehaald 

weer te gaan voetballen bij Ajax nadat hij eerder bij 

de Amsterdammers was weggestuurd. Overigens werd 

daags na de uitspraak bekend dat de partijen een deal 

hadden bereikt; het contract van Perez bij Ajax werd 

ontbonden. Geconcludeerd kan dus worden dat een 

speler van een club naar een tweede elftal kan worden 

teruggezet indien dat zo in zijn arbeidsovereenkomst is 

bepaald. Een beroep van de speler op het overschrijden 

van goed werkgeverschap door de club heeft weinig kans 

van slagen.
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