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DRC 21 februari 2020, Kingsley Ibeh (Ikechukwu

John Kingsley Ibeh v. Aris F.C.)

Club wordt vanwege gelijkenissen met opgeheven
club aangemerkt als sportieve opvolger en is
gehouden tot betaling van openstaande schuld
van de opgeheven club aan oud-speler.

Op 16 december 2013 heeft de Nigeriaanse speler John
Kingsley Ibeh Ikechukwu (Ikechukwu) de Griekse club
PAE O Aris Thessaloniki (PAE), de oorspronkelijke
schuldenaar, formeel in kennis gesteld van de eenzijdige
beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, met een
beroep op de niet-nakoming door PAE van haar finan-
ciële verplichtingen. Ikechukwu heeft bij de DRC een
vordering ingesteld tegen PAE, strekkende tot betaling
van achterstallig loon, alsmede tot schadevergoeding
wegens wanprestatie.
De Griekse voetbalfederatie, Hellenic Football Federa-
tion (HFF) had echter FIFA meegedeeld dat de oor-
spronkelijke schuldenaar een liquidatieprocedure was
gestart, dat deze niet langer was aangesloten bij de HFF
en dat de club, Aris Thessalonikis AS (AST) die in een
amateurdivisie uitkwam, een ‘totaal andere rechts-
persoon’ was.
Er was discussie over de vraag of de DRC, gelet op de
informatie die zij van de HFF had ontvangen, bevoegd
was om kennis te nemen van het geschil, gelet op het feit
dat PAE niet langer was aangesloten bij de HFF. Ike-
chukwu verklaarde dat de HFF niet bevestigde noch
bewees dat PAE geen aangesloten lid was en dat de
nieuwe club AST als sportieve opvolger moest worden
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beschouwd en aansprakelijk moest worden gesteld voor
alle verplichtingen die de oude club, te weten PAE, op
zich had genomen. De DRC wees de vordering van Ike-
chukwu uiteindelijk af aangezien er onduidelijkheid
bestond over de vraag of er een sportieve opvolger van
PAE was.
Vervolgens ging Ikechukwu bij het CAS in beroep tegen
de beslissing van de DRC, en het CAS besliste dat
‘indien Ikechukwu van mening is dat AST de wettelijke
of sportieve opvolger is van PAE, Ikechukwu zijn
vordering mogelijk moet opeisen bij AST’. Voorts dien-
de Ikechukwu ‘zijn vordering tegen AST in te stellen
overeenkomstig art. 22 Regulations on the Status and
Transfer of Players (RSTP), via de FIFA DRC’. Op
basis van de uitspraak van het CAS stelde Ikechukwu
een nieuwe vordering in tegen de Griekse club, AST, en
verzocht hij de DRC voor recht te verklaren dat AST de
sportieve opvolger en rechtsopvolger was van PAE en
dat AST verplicht was om de door PAE aan Ikechukwu
verschuldigde schuld te voldoen.
Onder verwijzing naar art. 25 par. 5 RSTP, verklaart de
DRC dat zij geen zaak zal behandelen wanneer meer dan
twee jaar is verstreken sinds de gebeurtenis die aanlei-
ding heeft gegeven tot het geschil. Echter, in aanmer-
king nemend dat de informatie over het bestaan van de
nieuwe club pas na de brief van HFF beschikbaar is
gekomen, en in navolging van het standpunt van respec-
tievelijk het CAS en de DRC, concludeert de DRC dat
de voortzetting van de bij de DRC ingediende vordering
niet is verjaard en derhalve ontvankelijk moet worden
geacht. De DRC is van oordeel dat het er in het onder-
havige geschil om gaat te bepalen of de nieuwe club kan
worden beschouwd als een sportieve opvolger van PAE
en of zij aansprakelijk is voor de betaling van de schuld
aan Ikechukwu. De DRC stelt vervolgens vast dat de
twee clubs vergelijkbare namen, bijna identieke logo’s,
hetzelfde stadion, dezelfde zetel op hetzelfde adres,
dezelfde kleuren en dezelfde geschiedenis hebben.
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Derhalve concludeert de DRC dat de nieuwe club de
sportieve opvolger van PAE is en dat zij gehouden is tot
betaling aan de speler van de openstaande schuld, ver-
meerderd met rente.

NB. De sportieve opvolger is volgens de FIFA-regle-
menten in beginsel gehouden tot betaling van open-
staande schulden van de club waar zij de sportieve
opvolger van is. Of er sprake is van een sportieve opvol-
ger is volgens vaste CAS- en FIFA-rechtspraak
afhankelijk van alle relevante omstandigheden van het
geval, waaronder (zoals hier) vergelijkbare namen, bijna
identieke logo’s, hetzelfde stadion, dezelfde zetel op het-
zelfde adres, dezelfde kleuren en dezelfde geschiedenis.
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DRC 25 februari 2020, M’Baye (Watford FC v.

Mamdaou M’Baye v. Cádiz Club Fútbol)

Ondertekening arbeidsovereenkomst met nieuwe
club levert eenzijdige beëindiging arbeidsover-
eenkomst met oude club op en leidt tot schade-
plichtigheid speler, waarbij ook de nieuwe club
mede en hoofdelijk aansprakelijk is voor betaling
van deze schadevergoeding.

Volgens de informatie in het Transfer Matching System
(TMS) was de Senegalese speler, Mamadou M’Baye
(M’Baye), op 27 juli 2018 ingeschreven bij de Engelse
club, Watford FC (Watford). Op 23 januari 2019 sloten
Watford en de Kroatische club NK Inter Zaprešić
(Zaprešić) een uitleenovereenkomst op grond waarvan
M’Baye met ingang van 23 januari 2019 tot en met
30 juni 2019 werd uitgeleend door Watford aan Zapre-
šić. Voorts zouden Watford en M’Baye eveneens op
23 januari 2019 een document hebben ondertekend
waarmee zij overeenkwamen dat de arbeidsover-
eenkomst tussen Watford en M’Baye voor de duur van
de uitleenperiode tijdelijk zou worden geschorst.
Volgens de informatie in TMS werd M’Baye op
13 augustus 2019 ingeschreven bij de Spaanse club
Cádiz Club de Fútbol (Cádiz). Nadat Watford hiervan
op de hoogte was gesteld, stuurde deze een e-mail aan
Cádiz waarin werd gesteld dat M’Baye een geldige
arbeidsovereenkomst met Watford had tot 30 juni 2021.
In die e-mail haalde Watford voorts aan dat na voltooi-
ing van de uitleenperiode van M’Baye aan Zaprešić ‘de
registratie van M’Baye teruggaat naar Watford’. Dit
leidde niet tot de door Watford gewenste oplossing en
daarop stelde Watford bij de DRC een vordering in
tegen M’Baye en Cádiz met het verzoek om onder meer
schadevergoeding wegens wanprestatie en om Cádiz
hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de betaling van
de schadevergoeding. Door middel van een tegenvorde-
ring vorderde M’Baye achterstallige salarisbetalingen
van Watford.

De DRC oordeelt dat (i) M’Baye een rechtsgeldige
arbeidsovereenkomst met Watford had; (ii) hij was uit-
geleend aan Zaprešić en; (iii) na zijn uitlening M’Baye
verplicht was om naar Watford terug te keren. In plaats
van terug te keren naar Watford heeft M’Baye op
13 augustus 2019 een arbeidsovereenkomst met Cádiz
ondertekend. De DRC oordeelt dat M’Baye daardoor de
facto de arbeidsovereenkomst met Watford op 13 augus-
tus 2019 eenzijdig heeft beëindigd. Dit terwijl Watford
door middel van haar pogingen om M’Baye opnieuw in
te schrijven en door Cádiz te waarschuwen dat M’Baye
nog steeds een geldige arbeidsovereenkomst met Wat-
ford had, heeft aangetoond dat zij geïnteresseerd was in
de voortzetting van de arbeidsverhouding met M’Baye.
Voorts beslist de DRC dat M’Baye, door een arbeids-
overeenkomst met Cádiz te ondertekenen, de arbeids-
overeenkomst met Watford zonder geldige reden heeft
beëindigd. Dat betekent dat M’Baye aan Watford
schadevergoeding is verschuldigd. Daarnaast stelt de
DRC, overeenkomstig de ondubbelzinnige inhoud van
art. 17 par. 2 RSTP, vast dat de nieuwe club van
M’Baye, te weten Cádiz, mede en hoofdelijk aansprake-
lijk is voor de betaling van deze schadevergoeding. Op
grond van art. 17 par. 3 RSTP wordt M’Baye daarnaast
voor vier maanden uitgesloten van deelname aan officië-
le wedstrijden. De DRC beslist verder dat, overeenkom-
stig art. 17 par. 4 RSTP, Cádiz gedurende de twee vol-
ledige en opeenvolgende inschrijvingsperioden na de
kennisgeving van deze beslissing geen nieuwe spelers
mag inschrijven, noch nationaal, noch internationaal.
Dit omdat Cádiz niet kan weerleggen dat zij de speler
heeft bewogen zijn arbeidsovereenkomst met de oude
club te beëindigen zonder geldige reden, waarbij ook
meeweegt dat Watford Cádiz had geïnformeerd over het
feit dat de speler nog bij haar onder contract stond. De
tegenvordering van M’Baye wordt afgewezen omdat hij
onvoldoende heeft aangetoond dat Watford niet het
overeengekomen salaris zou hebben betaald en bijvoor-
beeld ook geen sommatiebrieven waarin hij dit salaris
vorderde heeft overgelegd.

NB. Indien een speler tijdens de duur van zijn arbeids-
overeenkomst een arbeidsovereenkomst tekent bij een
andere club kan dit worden gezien als een beëindiging
van de arbeidsovereenkomst met de oude club. Als blijkt
dat er geen geldige reden is voor deze beëindiging is de
speler schadeplichtig jegens de oude club en is de
nieuwe club daarnaast ook mede en hoofdelijk aanspra-
kelijk voor de betaling van een schadevergoeding. Een
speler kan (zoals in deze zaak aan de orde) op grond van
de FIFA-reglementen bovendien tijdelijk worden uitge-
sloten van deelname aan officiële wedstrijden als hij
buiten de transferperiode zonder geldige reden een
arbeidsovereenkomst beëindigt, terwijl de nieuwe club
sancties kan krijgen als zij de speler heeft bewogen tot
contractbeëindiging met de oude club.
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