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ARBITRAAL VONNIS NR. 1292 

 

De arbitragecommissie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) bestaande uit  

Prof. Mr. H.T. van Staveren, voorzitter, wonende te Utrecht, J.A. Schaalje, wonende te Goes, 

arbiter, C.M. Loffeld, wonende te Vleuten, arbiter, en mr. N.A. de Leeuw, secretaris, heeft vonnis 

gewezen in de navolgende zaak:  

 

F.T. Brakus,  

wonende te Leidschendam,  

verzoeker in conventie, 

verweerder in reconventie, 

gemachtigde: mr. R. Beele 

 

tegen: 

 

De verenging met volledige rechtsbevoegdheid: Haagse Voetbalvereniging Laakkwartier, 

gevestigd te ’s-Gravenhage, 

verweerster in conventie, 

verzoekster in reconventie, 

gemachtigde: mr. F.J.M. Kobossen 

        
            

 
Het verloop van de procedure 

1. Bij verzoekschrift van 17 augustus 2010 heeft verzoeker, hierna te noemen: "Brakus", 

 gevorderd: 

 

 A. voor recht te verklaren dat Laakkwartier gehouden is: 

I haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met Brakus tot het einde van 

de looptijd daarvan, volledig na te komen;  

II haar verplichtingen uit de "side letter" overeenkomst met Brakus volledig na 

te komen. 
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 B. bij arbitraal vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 

 

III Laakkwartier te veroordelen aan Brakus te betalen het restant van het bedrag 

dat zij hem contractueel is verschuldigd vanaf ingangsdatum van de 

arbeidsovereenkomst tot de dag waarop de arbeidsovereenkomst van  

 rechtswege is geëindigd, te verhogen ex artikel 7:625 BW en te 

vermeerderen met de wettelijke rente over de reeds verschenen maar niet 

betaalde termijnen vanaf 1 mei 2010 tot de dag van volledige voldoening; 

 

IV Laakkwartier te veroordelen aan Brakus te betalen een bedrag van 

 € 2.500,00, zijnde het totaal van de in de "side letter" genoemde bedragen 

onder Premie A en Premie B; 

 

V Laakkwartier te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder het 

salaris van de gemachtigde van Brakus. 

 

2. Tegen deze vordering heeft verweerster (hierna te noemen: "Laakkwartier") een 

verweerschrift ingediend dat tevens een zelfstandig tegenverzoek bevat. In conventie 

concludeert Laakkwartier tot afwijzing van de vorderingen van Brakus. In reconventie 

concludeert Laakkwartier dat de arbitragecommissie voor recht verklaart dat Brakus vanaf  

8 april 2010 jegens Laakkwartier toerekenbaar tekort schiet, alsmede dat Brakus jegens 

Laakkwartier schadeplichtig is (geworden). Voorts vordert Laakkwartier om Brakus te 

gelasten alle zaken die door Laakkwartier aan hem ter beschikking zijn gesteld, terug te 

geven binnen twee dagen na het ten deze te wijzen vonnis op straffe van een dwangsom 

van € 25,00 per dag met een maximum van € 600,00 en Brakus te veroordelen om aan 

Laakkwartier ten titel van schadevergoeding te betalen een bedrag van € 3.750,00 en  

€ 150,00 vanwege het aangetaste imago, althans de schade nader op te maken bij staat, 

een en ander met veroordeling van Brakus in de kosten van de procedure.  

 

3. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2010. Brakus is in persoon 

verschenen, bijgestaan door mr. Beele voornoemd. Laakkwartier werd ter zitting 

vertegenwoordigd door R. Jansen (bestuurslid) en F. de Canne (bestuurslid), bijgestaan 

door mr. Kobossen voornoemd. 
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Vooruitlopend op de mondelinge behandeling heeft mr. Beele nog enkele producties 

(genummerd 9 tot en met 11) in het geding gebracht bij brief van 25 oktober 2010. Beide 

partijen hebben voorts een pleitnota in het geding gebracht. Al deze stukken maken 

onderdeel uit van de gedingstukken.   

 

 

Bevoegdheid 

4. Beide partijen zijn lid van de KNVB. Ingevolge artikel 8 van de statuten juncto artikel 1 van 

het Arbitragereglement is de arbitragecommissie bevoegd van het onderhavige geschil 

kennis te nemen.  

 
 

De feiten 

5. Brakus is op1 juli 2008 bij Laakkwartier in dienst getreden als trainer/coach van de 

A-selectie senioren op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur 

van twee jaar, eindigend op 30 juni 2010. Zijn salaris bedroeg € 933,33 netto per maand, te 

vermeerderen met diverse onkostenvergoedingen. Partijen zijn tevens een zogenaamde 

"side letter" aangegaan op 2 maart 2008, waarin wordt overeengekomen dat Brakus recht 

heeft op een premie van € 1.000,00 bij het behalen van een periodetitel en een premie van  

€ 1.500,00 bij het behalen van het kampioenschap of promotie door middel van het winnen 

van de nacompetitie. 

 

Brakus heeft in december 2009 te horen gekregen dat zijn arbeidscontract voor bepaalde 

tijd niet zou worden verlengd. Laakkwartier heeft in dit kader gesteld dat zij dat besluit had 

genomen omdat de chemie tussen Brakus en de spelersgroep leek te zijn uitgewerkt.  

 

In april 2010 is Brakus door Laakkwartier op non-actief gesteld.  

 

Ter zitting heeft Laakkwartier uiteengezet dat de reden voor deze non-actiefstelling was dat 

het bestuur een neergaande trend zag en was bevreesd dat die zich zou doorzetten, gelijk 

zij dat ook dat jaar daarvoor had gezien. De resultaten liepen als het ware weg. 

 

In het paasweekend speelde Laakkwartier bovendien – zo stelt Laakkwartier – een slechte 

wedstrijd en haalde met moeite een gelijkspel. 
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Beoordeling van het geschil 

6. De arbitragecommissie zal allereerst ingaan op de vorderingen in conventie en daarbij het 

door Laakkwartier gevoerde verweer betrekken.  

 

Tussen partijen staat als erkend, dan wel onvoldoende weersproken vast dat, nadat 

Laakkwartier, Brakus in april 2010 op non-actief had gesteld, Laakkwartier een periodetitel 

behaald heeft. Laakkwartier heeft het salaris van Brakus betaald tot en met april 2010 doch 

het salaris over de maanden mei en juni niet betaald.  

 

Laakkwartier wijst er op dat de op non-actiefstelling rechtmatig was en dat die ook niet is 

aangetast en geen onderwerp is gemaakt van welke procedure dan ook. De gedragingen 

van Brakus na 8 april 2010 waarbij Laakkwartier opmerkt dat Brakus zich had te houden aan 

de consequenties, verbonden aan de op non-actiefstelling waren zodanig dat Brakus geen 

recht heeft op doorbetaling van salaris aldus Laakkwartier. Brakus had geen contacten meer 

langs de lijn mogen hebben, geen invloed hebben mogen uitoefenen op het werken van de 

interim-trainers en geen invloed mogen uitoefenen op het wedstrijdverloop en geen 

negatieve uitlatingen hebben mogen doen over de besluitvorming van Laakkwartier aldus 

Laakkwartier in haar verweer. Ondanks dat Laakkwartier zich realiseert dat Brakus enkele 

brieven ter correctie van de aan hem verweten gedragingen om mensen over te halen weg 

te gaan bij Laakkwartier heeft overgelegd, is het naar het oordeel van Laakkwartier 

volkomen duidelijk dat Brakus een doorlopende wanprestatie heeft geleverd. Kennelijk naar 

het oordeel van Laakkwartier omdat Brakus het niet eens was met de mededeling in 

december 2009 dat zijn contract niet zou worden verlengd en het niet eens was met de op  

non-actiefstelling. Als het bestuur van Laakkwartier ten tijde van de non-actiefstelling op 9 

april 2010 had geweten dat Brakus zou acteren als omschreven, dan was het toen gekomen 

tot een ontslag op staande voet, aldus Laakkwartier.  

 

De tekortkomingen van Brakus zijn daarom naar het oordeel van Laakkwartier zodanig 

ernstig dat Laakkwartier daardoor is ontslagen van de verplichting om het salaris door te 

betalen. Deze mening deelt de arbitragecommissie niet en de vordering ter zake het 

doorbetalen van het salaris, meer in het bijzonder de doorbetaling van het salaris over de 

maanden mei en juni 2010, dient daarom te worden toegewezen. De arbitragecommissie 

motiveert dat als volgt. 
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 Het is vaste jurisprudentie, de arbitragecommissie wijst onder andere op Hoge Raad 21 

maart 2003 (JAR 2003/91), dat een werknemer het recht op het naar tijdruimte vastgestelde 

loon behoudt, ook als hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die 

in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. 

 Een schorsing of een op non-actiefstelling ligt echter in de risicosfeer van de werkgever en is 

een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen in de zin 

van artikel 7:628 lid 1 BW, zodat Laakkwartier ook tijdens de op non-actiefstelling verplicht 

was tot doorbetaling van het loon. Dat zou zelfs het geval zijn in een situatie dat Brakus de 

op non-actiefstelling aan zichzelf te wijten zou hebben of Laakkwartier gegronde reden zou 

hebben gehad om Brakus op non-actief te stellen. De beweerde tekortkomingen van Brakus 

– daargelaten dat die niet of nauwelijks zijn onderbouwd en niet zijn komen vast te staan – 

kunnen derhalve buiten beschouwing worden gelaten.  

 

 Desverzocht heeft de raadsman van Brakus ter zitting aangegeven dat hij aan salaris over 

de maanden mei en juni tweemaal € 933,33 netto vordert. Er zal dan ook € 1.866,66 netto 

worden toegewezen, te vermeerderen met de verhoging ex artikel 7:625 BW die ex aequo et 

bono wordt gesteld op 10%, derhalve € 186,66 netto en voorts te vermeerderen met de 

wettelijke rente vanaf datum indiening van het verzoekschrift, zijnde 17 augustus 2010 tot 

aan datum van volledige voldoening.    

 

 Vervolgens dient in conventie de vraag beantwoord te worden of Brakus recht heeft op de 

premies zoals geformuleerd onder A respectievelijk B van de side letter, behorend bij de  

arbeidsovereenkomst. In deze side letter staat het recht van Brakus op deze premies als 

volgt omschreven: 

 

"Naast de in de overeenkomst voor bepaalde tijd genoemde bedragen met  

betrekking tot salaris en onkosten is werkgever met werknemer het volgende 

overeengekomen: 

 

Premie A: € 1.000,00 zegge eenduizend euro netto, bij het behalen van een 

periodetitel, maximaal 1 x per seizoen. 

Premie B: € 1.500,00 zegge vijftienhonderd euro netto, bij het behalen van het 

  kampioenschap of promotie door middel van het winnen van de  

  nacompetitie." 
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Tussen partijen staat als erkend dan wel onvoldoende weersproken vast dat Laakkwartier 

een periodetitel heeft behaald. Dat deze periodetitel is behaald nadat Laakkwartier Brakus 

op non-actief had gesteld, doet verder niet ter zake om reden dat – zoals hiervoor reeds 

overwogen – de non-actiefstelling in de risicosfeer van Laakkwartier ligt. Premie A  

(€ 1.000,00 netto) dient te worden toegewezen. 

 

Ter zake betaling van de premie als geformuleerd onder B (€ 1.500,00) heeft Laakkwartier 

er nog op gewezen  

dat Laakkwartier, noch Brakus in de precontractuele fase rekening gehouden hebben met 

een eventueel versterkte promotieregeling naar aanleiding van de invoering van de 

Topklasse door de KNVB. Laakkwartier wijst erop dat zij geen kampioen is geworden en dat 

zij geen nacompetitie heeft gespeeld. Dat moge zo zijn, doch de arbitragecommissie 

oordeelt dat de strekking van voornoemde bepaling kennelijk geen andere kan zijn geweest 

dan dat de premie zou worden betaald bij het bewerkstelligen van promotie. Ten tijde van 

het aangaan van de overeenkomst waren immers het kampioenschap of het winnen van de 

nacompetitie de enige mogelijkheden om de promotie te bewerkstelligen. Laakkwartier heeft 

verder ook niet onderbouwd waarom deze passage zo (beperkt) uitgelegd moet worden en 

zo gelezen moet worden in de zin die Laakkwartier daar thans aan toekent. Evenmin is 

aannemelijk geworden dat Brakus zich redelijkerwijs zou hebben kunnen of moeten 

realiseren dat hij deze premie niet zou ontvangen als Laakkwartier wel zou promoveren, 

maar niet door het winnen van de nacompetitie of door het behalen van het kampioenschap. 

Dit leidt ertoe dat ook de gevorderde premie B van € 1.000,00 voor toewijzing gereed ligt, 

zodat in totaal € 2.500,00 netto zal worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke 

rente vanaf datum indiening van het verzoekschrift, zijnde 17 augustus 2010 tot aan datum 

van algehele voldoening. 

 

7. Resteert de reconventionele vordering van Laakkwartier. 

 

 In reconventie heeft Laakkwartier gesteld dat zij schade heeft geleden door het handelen 

van Brakus. Laakkwartier vraagt in dat kader een verklaring voor recht en een 

schadevergoeding zoals geformuleerd onder 2, eventueel nader op te maken bij staat. Ook 

vraagt Laakkwartier om teruggave van diverse zaken.  

 

Ter onderbouwing van haar vorderingen wijst Laakkwartier erop dat Brakus zich bleef 

bemoeien met de selectie van Laakkwartier, spelers tijdens wedstrijden aanwijzingen gaf en 

daardoor het gezag en de positie van de interim-trainers ondermijnde. Ook stelt  
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Laakkwartier in dit verband dat Brakus zich onheus over Laakkwartier tegenover derden  

heeft uitgelaten en dat hij getracht heeft om diverse spelers van Laakkwartier mee te nemen 

naar zijn nieuwe vereniging. 

 

Laakkwartier heeft evenwel nagelaten om haar stellingen te onderbouwen en heeft geen 

stukken overgelegd waaruit een en ander blijkt. Daartegenover heeft Brakus juist diverse 

verklaringen van (voormalige) spelers in het geding gebracht waaruit volgt dat deze  

– zonder dat gebleken is van enige druk of dwang door Brakus – hebben besloten om bij  

Laakkwartier te vertrekken om naar andere verenigingen te gaan. Mede gezien in het licht 

van artikel 7:661 BW en het ontbreken van ook maar een begin van bewijs dat de 

beschuldigingen van Laakkwartier jegens Brakus op waarheid berusten, moeten de 

vorderingen van Laakkwartier worden afgewezen. De vordering van Laakkwartier, 

inhoudende Brakus te gelasten alle zaken die door Laakkwartier aan hem ter beschikking 

zijn gesteld, terug te geven op straffe van een dwangsom, wordt eveneens afgewezen. Deze 

vordering is door Laakkwartier in het geheel niet onderbouwd of gespecificeerd, zodat de 

arbitragecommissie niet weet om wat voor zaken het in concreto gaat. De vordering is 

derhalve te onbepaald om toegewezen te kunnen worden. Bovendien heeft Brakus ter zitting 

een "plastic boodschappentas" meegenomen met kennelijk daarin enkele zaken die hij nog 

aan Laakkwartier wilde teruggeven. Laakkwartier heeft ter zitting hiermee ingestemd en 

kennelijk haar vordering op dit punt niet langer gehandhaafd. 

 

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Laakkwartier worden veroordeeld in de kosten van 

de arbitrageprocedure, zowel in conventie als in reconventie. In conventie worden deze 

kosten begroot op € 350,00 aan de zijde van de KNVB en op € 475,00 als kosten 

gemachtigde van Brakus, en in reconventie worden de kosten van de KNVB eveneens 

begroot op € 350,00 en op nihil aan de zijde van Brakus. De arbitragecommissie zal het 

meer of anders gevorderde afwijzen. 

 

 

Rechtdoende als goede mannen naar billijkheid: 

 

In conventie: 

- Veroordeelt Laakkwartier tot betaling aan Brakus van € 2.053,32 netto, te vermeerderen met 

de wettelijke rente daarover vanaf 17 augustus 2010 tot aan de datum van algehele 
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voldoening en voorts tot betaling van € 2.500,00 netto, eveneens te vermeerderen met de 

wettelijke rente daarover vanaf 17 augustus 2010 tot aan de datum van algehele voldoening; 

- Veroordeelt Laakkwartier in de kosten, aan de zijde van de KNVB begroot op € 350,00 en 

aan de zijde van Brakus op € 475,00;  

 

In reconventie:  

 

wijst af alle vorderingen van Laakkwartier, met veroordeling van Laakkwartier in de kosten, aan 

zijde van de KNVB begroot op € 350,00 en aan de zijde van Brakus begroot op nihil. 

 

Wijst – zowel in conventie als in reconventie – af het meer of anders gevorderde. 

 

Aldus gewezen te Zeist op 10 november 2010. 

 

 

 

______________________________   

Prof. Mr. H.T. van Staveren, voorzitter   

 

 

 

 

______________________________   

J.A. Schaalje, arbiter      

 

 

 

 

______________________________  

C.M. Loffeld, arbiter 

 

 

 

 

______________________________ 

Mr. N.A. de Leeuw, secretaris 


