
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar presenteren we weer met veel trots een mooie ‘line-up’ aan sprekers. De onderwerpen die dit 
congres aan de orde komen zijn veelvuldig in het nieuws geweest en hebben hun impact gehad in de sport; 
een sector met zijn eigen modus operandi. Waarom is de sport zo bijzonder? Heeft die specificiteit invloed 
op de werknemers? Wij hebben vanuit dit perspectief het programma samengesteld. 
 
Zo wordt er afgetrapt met een visie op het wielrennen. Deze sport kent een eigen cultuur en voelt al jaren 
de frictie tussen regulering vanuit de overkoepelende bond en de impact van het arbeidsrecht. Is het 
wellicht tijd om arbeidsrechtelijke onderwerpen te reguleren middels een CAO? In Nederland is in het 
verleden een CAO van kracht geweest om de flexwet te omzeilen, maar hoe staat het nu met het 
wielrennen, nu die CAO lang en breed verlopen is? 
 
Het turnen is de sport die wellicht het meest in het nieuws is geweest vanwege een groot aantal zaken met 
betrekking tot grensoverschrijdend gedrag van trainers. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft 
geoordeeld over verschillende kwesties en wij zetten deze voor u uiteen en bepreken of er een ‘bepaalde 
lijn’ te destilleren is uit de rechtspraak. 
 
Deze lijn zou aanknopingspunten kunnen geven aan sportbonden en verenigingen om hun beleid aan te 
passen waar nodig. De link met overige onderwerpen die het thema integriteit raken is daarmee snel 
gelegd. Waar moeten sportbonden en verenigingen op letten om het risico op zaken als matchfixing, 
dopinggebruik en witwassen te verminderen? 
 
De beleidsmatige bewegingsvrijheid van sportbonden staat anno nu meer dan ooit onder vuur. Op het 
moment van dit schrijven buigt ‘Europa’ zich over de zogenaamde ‘breakaway’ Super League. Verliezen de 
sportbonden een deel van hun relevantie wanneer de Europese topclubs toestemming krijgen om een bom 
te leggen onder de UEFA Champions League? Zouden eventuele geschillen tussen clubs en de 
internationale bonden UEFA en FIFA een plek hebben in het vernieuwde Football Tribunal van de FIFA? 
Houdt dit tribunaal ook rekening met bijvoorbeeld de eisen van een eerlijk proces en bepalingen uit 
internationale verdragen zoals van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)? 
 
De traditionele afsluiting is de ‘keuze van Koolaard’ waarin de meest opvallende uitspraken van het CAS uit 
2022 worden besproken. 
 
Voor elke jurist in de sportwereld én in het arbeidsrecht een ‘need to know’. Wij kijken uit naar uw komst 
en naar uw bijdrage aan een levendige discussie.  
 


