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DRC 24 augustus 2020, Milligan (Sydney FC v. Al

Ahli)

Afwijken van het dwingende solidariteitsmecha-
nisme door middel van een contract niet toege-
staan.

Volgens het door de Football Federation Australia
Limited afgegeven spelerspaspoort stond speler Mark
Daniel Milligan (Milligan) van 31 december 1997 tot en
met 28 februari 2002 ingeschreven bij de Australische
club Parramatta FC (Parramatta FC).
De Australische club Melbourne Victory FC, en de
Saoedi-Arabische club Al Ahli (Al Ahli), zijn op
29 januari 2018 de definitieve transfer van Milligan naar
Al Ahli overeengekomen tegen een transfervergoeding
ten bedrage van USD 600.000, te betalen in één forfai-
tair bedrag onmiddellijk na de ondertekening van de
transferovereenkomst en nadat Melbourne Victory aan
Al Ahli een geldige factuur heeft overgelegd. De clubs
kwamen voorts in de transferovereenkomst overeen dat
het bedrag zoals omschreven van bovengenoemde trans-
fervergoeding inclusief de solidariteitsbijdrage was zoals
genoemd in art. 21 en bijlage 5 RSTP. Overeengekomen
werd dat Melbourne Victory de volledige verantwoorde-
lijkheid op zich zou nemen voor de verdeling en betaling
van de solidariteitsbijdrage aan de gerechtigde clubs.
Op 1 maart 2020 heeft Parramatta FC bij de DRC een
vordering ingesteld tegen Al Ahli, strekkende tot beta-
ling van het deel van de solidariteitsbijdrage in verband
met de overschrijving van Milligan van Melbourne Vic-
tory FC naar Al Ahli. In het bijzonder heeft Parramatta
FC verzocht om een bedrag van USD 5.520, overeenko-
mend met 0,92% van de transfervergoeding, vermeer-
derd met 5% rente per jaar ‘as of the due date’.
In haar antwoord heeft Al Ahli betoogd dat de betaling
van de solidariteitsbijdrage aan de vroegere club, Mel-
bourne Victory FC, toekwam en dat Melbourne Victory
volgens de transferovereenkomst de volledige verant-
woordelijkheid op zich zou nemen voor de verdeling en
betaling van de solidariteitsbijdrage aan de recht-
hebbende clubs. Volgens Al Ahli diende de vordering
daarom jegens Melbourne Victory FC te worden inge-
steld.
De DRC benadrukt dat het solidariteitsmechanisme een
in de RSTP verankerd beginsel is, waarvan de partijen
die een transfer- of uitleenovereenkomst ondertekenen,
niet kunnen afwijken door middel van de inhoud van
een contract. Wat de verdeling van de solidariteitsbij-
drage betreft, is het bedrag dat in aanmerking moet
worden genomen bij de berekening van de solidariteits-
bijdragen die verschuldigd zijn aan de club(s) die
betrokken is (zijn) bij de opleiding en de vorming van de
speler, het bedrag dat daadwerkelijk is overeengekomen
als totale vergoeding die de nieuwe club aan de oude
club verschuldigd is. Dit ongeacht of in de transferover-
eenkomst of uitleningsovereenkomst een andersluidende

bepaling is opgenomen. De DRC verwijst naar de vaste
rechtspraak, volgens welke de nieuwe club van de speler
wordt gelast het (de) relevante deel (delen) van de soli-
dariteitsbijdrage van 5% over te maken aan de club(s)
die betrokken was (waren) bij de opleiding en scholing
van de speler. De DRC overweegt daarbij bovendien dat
partijen, ten overstaan van de bevoegde FIFA-besluit-
vormende organen, in beginsel het recht hebben om van
alle bij het geschil betrokken clubs de terugbetaling te
vorderen van alle bedragen die die clubs naar hun
mening te veel hebben betaald als solidariteitsbijdrage.
De DRC concludeert derhalve dat Parramatta FC recht
heeft op een solidariteitsbijdrage in verband met de
transfer van Milligan van Melbourne Victory FC naar
Al Ahli en dat in deze procedure succesvol kan vorde-
ren.
De DRC oordeelt dat Al Ahli aan Parramatta FC het
bedrag van USD 5.520 moet betalen, als solidariteitsbij-
drage voor Milligan. Rekening houdend met zowel de
vordering van Parramatta FC als met art. 2 par. 1 van
bijlage 5 RSTP, beslist de DRC dat Al Ahli, in overeen-
stemming met de vaste rechtspraak, een rente van 5%
moet betalen over het bedrag van USD 5.520 vanaf
1 maart 2018 tot de datum van betaling.

NB. Het solidariteitsmechanisme is een in de RSTP
verankerd dwingend beginsel, waarvan partijen niet
kunnen afwijken door middel van de inhoud van een
transfer-, uitleenovereenkomst of andersoortig contract.
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DRC 27 augustus 2020, Ebecilio (Ebecilio Lorenzo

Leroy v. Jubiloto)

Club schadeplichtig jegens speler door onterechte
beëindiging arbeidsovereenkomst met onmid-
dellijke ingang, recente contractverlenging indica-
tie van afwezigheid geldige reden voor beëindi-
ging.

De Japanse club Jubiloto had een ‘waarschuwingsverkla-
ring’ aan de Nederlandse speler Lorenzo Ebecilio (Ebe-
cilio) gezonden. In die verklaring stelde Jubiloto dat
Ebecilio herhaaldelijk zijn contractuele verplichtingen
had geschonden. Ebecilio zou immers onder meer
zonder voorafgaande kennisgeving niet naar de training
zijn gekomen, afwezig zijn geweest op de training
wegens een slechte fysieke conditie als gevolg van
alcoholgebruik tot laat in de nacht en ’s avonds laat con-
tact hebben opgenomen met de tolk van Jubiloto terwijl
hij ‘enorm dronken’ was. In deze context was Jubiloto
van oordeel dat dergelijk gedrag het imago van Jubiloto
ernstig had aangetast. Daarom verzocht Jubiloto aan
Ebecilio om (i) zijn excuses aan te bieden aan zijn team-
genoten alvorens terug te keren naar de training, en
(ii) zijn contractuele verplichtingen na te komen. Jubilo-
to stuurde Ebecilio een ‘mededeling’, waarin zij hem
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