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CAS 13 juli 2020, CAS 2020/A/6785 (Manchester

City FC v. UEFA)

Uitsluiting van Manchester City voor UEFA-club-
competities voor overtredingen van de Financial
Fair Play Regulations kan geen stand kan houden
vanwege verjaring en niet afdoende bewijs.

Deze zaak betreft een geschil tussen Manchester City
Football Club Limited (Manchester City) en de Union
des Associations Européennes de Football (UEFA) over
de UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Regulations (FFPR). De FFPR bevatten enerzijds
regels met betrekking tot de licentie van clubs (verant-
woordelijkheid nationale bonden) en anderzijds regels
die toezien op het financiële toezicht (opgedragen aan de
UEFA Club Financial Control Body (‘CFCB’)). De
belangrijkste taak van de CFCB is het houden van
toezicht op de ‘break-even’-verplichtingen uit de FFPR
die onder meer inhouden dat clubs niet meer mogen uit-
geven dan zij binnen krijgen. Sancties kunnen door de
CFCB worden opgelegd door middel van beslissingen
van de UEFA Adjudicatory Chamber.
In een eerdere discussie tussen UEFA en Manchester
City over de verantwoording van sponsorgelden binnen
de FFPR-regels kwamen partijen tot een schikking en
werd in een vaststellingsovereenkomst tussen hen vast-
gelegd op welke wijze Manchester City voor de komen-
de zogenoemde monitoring period over 2014, 2015 en
2016 diende te voldoen aan de break-even-verplichtin-
gen van de FFPR. In 2017 liet de CFCB aan Manches-
ter City weten, dat deze aan de verplichtingen uit hoof-
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de van deze vaststellingsovereenkomst had voldaan.
Nadien zijn in de media diverse documenten betreffen-
de Manchester City gepubliceerd als gevolg van een
hack. Daarop stelde de CFCB een nieuw onderzoek in
waaruit bleek dat Manchester City toch ondeugdelijk
sponsorgelden had betrokken bij de break-even-analyse.
Volgens de CFCB waren deze sponsorgelden namelijk
in feite stortingen ter versterking van het eigen ver-
mogen. Het betrof een totaalbedrag van meer dan GBP
24M. Daarop werd Manchester City door de UEFA
Adjudicatory Chamber bij besluit van 14 februari 2020
uitgesloten van deelname aan UEFA-clubcompetities
voor een periode van twee jaar (2020-2021 en
2021-2022) en werd haar een boete opgelegd van EUR
30M. Manchester City stelde beroep in bij het CAS
tegen deze uitspraak.
Het CAS vernietigt het besluit van 14 februari 2020 en
overweegt daartoe het volgende. Het CAS volgt Man-
chester City niet in haar stellingen dat de gehackte
documenten niet toelaatbaar zijn als bewijs dan wel dat
de beweerdelijke overtredingen eerder al zijn geschikt.
Ter zake mogelijke verjaring oordeelt het CAS als volgt.
Art. 37 van de FFPR bepaalt dat na vijf jaar géén ver-
volging van overtredingen van de FFPR meer mogelijk
is. UEFA en Manchester City verschillen van mening
over de vraag wanneer er sprake is van vervolging.
Volgens het CAS moet onder vervolging in de zin van
de FFPR worden verstaan het moment waarop UEFA
de club in kennis stelt van het aanhangig maken van een
zaak, in deze zaak 15 mei 2019. Op die datum namelijk
werd de zaak door de onderzoekskamer van de CFCB
voorgelegd aan de Adjudicatory Chamber (de zgn.
‘Referral Decision’). Dit leidt ertoe dat overtredingen
begaan na 15 mei 2014 wél en overtredingen vóór die
datum wegens verjaring niet langer door het CAS in
behandeling genomen kunnen worden. Als gevolg van
deze verjaringstermijn kan het CAS zich nog slechts
buigen over de sponsorbetalingen uit 2013-2014 en
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2015-2016. Ter zake de bewijslastwaardering van
UEFA, oordeelt het CAS als volgt. Op grond van de
FFPR is het aan UEFA om te bewijzen dat de sponsor-
gelden in feite verkapt eigen vermogen zijn. Volgens
vaste CAS-jurisprudentie is daaraan voldaan als dat tot
de ‘comfortable satisfaction’ van CAS zal zijn vastge-
steld. Manchester City stelt dat de bewijslast dient te
worden verzwaard tot ‘beyond reasonable doubt’ omdat
naar mate de aantijgingen zwaarder zijn ook de bewijs-
last voor UEFA toeneemt, maar die stelling neemt het
CAS niet over. Wel is het CAS van oordeel dat voor de
ernstige beschuldigingen van UEFA aan het adres van
Manchester City bijzonder overtuigend bewijs noodza-
kelijk is. De gehackte documenten alleen worden door
het CAS niet als voldoende overtuigend bewijs tegen
Manchester City gezien. Dit, in combinatie met de ont-
lastende verklaringen van getuigen en accountants,
brengt het CAS tot de conclusie dat door UEFA geen
bijzonder overtuigend bewijs geleverd is van de stelling
dat de sponsorgelden in feite verkapt eigen vermogen
zijn. Wel is het voor het CAS duidelijk dat Manchester
City niet adequaat heeft meegewerkt aan het onderzoek
van UEFA en herhaaldelijk in gebreke bleef te voldoen
aan verzoeken van UEFA om aanvullende informatie te
verstrekken. Daarmee handelde Manchester City in
strijd met art. 56 van de FFPR, dat de verplichting
oplegt om mee te werken aan dergelijke onderzoeken.
Het geheel van bovengenoemde conclusies van het CAS
leidt ertoe dat het CAS een twee jaar uitsluiting van
UEFA-club competities niet proportioneel acht en de
boete van EUR 30M buitensporig. Het besluit van de
UEFA Adjudicatory Chamber van 14 februari 2020
wordt vernietigd en het CAS besluit om Manchester
City niet uit te sluiten van UEFA-clubcompetities en de
boete te matigen tot EUR 10M.

NB. Anders dan in veel media werd aangenomen, tornt
het CAS in deze beslissing niet aan de FFPR. De beslis-
sing van het CAS is immers voornamelijk op processue-
le gronden gebaseerd (verjaring, onvoldoende bewijs en
gebrek aan medewerking) en zegt niets over de inhoude-
lijke werking van de FFPR.

 
VSZ 2021/13

CAS 23 oktober 2020, CAS 2020/A/6807 (Blake

Leeper v. International Association of Athletics

Federations)

Regel die een para-atleet opdraagt aan te tonen
dat hij geen concurrentievoordeel heeft door zijn
prothesen is onwettig, maar para-atleet wordt wel
verboden deel te nemen aan reguliere hardloop-
wedstrijden.

Blake Leeper (Leeper) is een para-atleet uit de
Verenigde Staten die is gespecialiseerd in de 400 meter.
Leeper gebruikt zogenoemde ‘runningspecific prosthe-

ses’ (‘RSP’s’) omdat zijn beide benen zijn geamputeerd.
Leeper nam sinds 2017 – naast paralympische atletiek-
wedstrijden – deel aan reguliere atletiekwedstrijden en
wenste zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen
van Tokio. De internationale atletiekfederatie Interna-
tional Association of Athletics Federations, thans
genoemd World Athletics (WA) oordeelde op 18 febru-
ari 2020 dat Leeper met de RSP’s die hij gebruikt niet
mocht deelnemen aan de Olympische Spelen. De WA-
reglementen verbieden immers om gebruik te maken
van een mechanisch hulpmiddel, tenzij de atleet met een
voldoende mate van waarschijnlijkheid kan aantonen dat
het gebruik van een hulpmiddel hem geen algemeen
concurrentievoordeel zou opleveren ten opzichte een
atleet die een dergelijk hulpmiddel niet gebruikt
(art. 6.3.4 WA Technical Rules). Volgens de WA had
Leeper hier niet aan voldaan. Leeper stelt beroep tegen
deze beslissing in bij het CAS en stelt dat het onwettig is
om de bewijslast ten aanzien van voornoemde regel op
de atleet te laten rusten alsmede dat hij geen concurren-
tievoordeel zou hebben door het gebruik van zijn RSP’s
en daarom dient te worden toegelaten tot WA-wedstrij-
den en Olympische Spelen met deze RSP’s.
Bij het onderzoek of de regel wat betreft de bewijslast op
de atleet onwettig is, onderzoekt het CAS of (i) de regel
discriminatoir is en (ii), zo ja, of de regel dan gerecht-
vaardigd is door een legitiem doel (iii) dat bereikt wordt
op een noodzakelijke, redelijke en proportioneel wijze.
Het CAS komt daarbij tot het oordeel dat de regel
indirect discriminerend werkt omdat deze – hoewel van
toepassing op alle atleten – in het bijzonder para-atleten
treft die met mechanische hulpmiddelen deel (wensen)
te nemen aan wedstrijden. De regel kent volgens het
CAS wel een legitiem doel, nu deze is bedoeld om
(i) para-atleten toe te staan te concurreren met niet para-
atleten met gebruik van mechanische hulpmiddelen die
het effect van hun handicap compenseren maar (ii) te
voorkomen dat para-atleten concurreren met niet para-
atleten met middelen die meer doen dan uitsluitend het
effect van de handicap van para-atleten compenseren.
Het CAS oordeelt dat de regel – wat betreft de bewijs-
last die op de atleet rust – echter niet proportioneel of
redelijk is. Met name omdat dit een zware praktische
belasting oplegt aan para-atleten om aan te tonen dat het
hulpmiddel geen concurrentievoordeel oplevert. Uit
deze procedure volgt volgens het CAS reeds dat het fei-
telijk en wetenschappelijk onderzoek dat noodzakelijker-
wijs nodig is om dat aan te tonen veelzijdig en complex
is. Ook acht het CAS relevant dat WA heeft nagelaten te
bepalen wanneer en op welke wijze een atleet het suc-
cesvol zou aantonen dat hij geen concurrentievoordeel
zou hebben van het hulpmiddel. Het CAS komt op
grond van het bovenstaande tot het oordeel dat art. 6.3.4
WA Technical Rules onwettig en ongeldig is voor wat
betreft het feit dat deze regel bepaalt dat de bewijslast
op de atleet rust. Het CAS gaat niet in op de (bredere)
vraag of para-atleten mogen concurreren met niet para-
atleten in internationale atletiekwedstrijden en, zo ja, op
welke voorwaarden.
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