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WETENSCHAP ONDERZOEK
“Sport is subcultuur
met eigen regels”

COLUMN

Ome
Jaap als
business
case

Bijzonder hoogleraar sportrecht Robert Siekmann
Op 10 juni heeft Robert C.R. Siekmann zijn oratie
als bijzonder hoogleraar Internationaal en Europees
Sportrecht aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam gehouden over ‘Wat is sportrecht? Een
herijking van begripsinhoud en terminologie’.
Siekmann is jurist en directeur van het Asser
International Sports Law Centre in Den Haag, maar
praat met even veel enthousiasme over zijn grootste hobby: het voetbal (en sport in het algemeen).
In zijn nieuwe (deeltijd)functie kan hij beide passies goed combineren.

Robert Siekmann tijdens zijn oratie begin juni.

Door Cors van den Brink

“Tot mijn 57ste heb ik zelf gevoetbald en ik ben nog altijd een
informeel supporter van Sparta”, vertelt Siekmann. Door
een blessure moest hij zijn carrière beëindigen, maar om
zijn conditie op peil te houden, trekt hij tweemaal daags de
hardloopschoenen aan voor een duurloopje.
Deze sportliefhebber kwam als wetenschapper via een
omweg bij het sportrecht terecht. Hij studeerde Slavische
talen (Russisch, Tsjechisch, Pools), daarna rechten en kwam
in 1977 bij het T.M.C. Asser Instituut met als specialisatie het volkenrecht. Siekmann promoveerde op een proefschrift over vrede en veiligheid, maar ook schreef hij in zijn
vrije tijd een voetbalwoordenboek en een boek waarin hij
allerlei begrippen uit het voetbal en de trainingsleer definieerde en verklaarde.

baan. Dat tolereert het Europese Hof, omdat het belang van
fair play belangrijker wordt geacht.”
Voor de jurist Siekmann zijn dat interessante ontwikkelingen. “Omdat het gaat om de kracht van de argumentatie”,
zegt hij. Hij schetst dat later in het gesprek ook aan de hand
van regels rond het maximeren van het aantal buitenlandse
spelers binnen één team, zoals de 6+5-regel. “Het weren
van buitenlanders is in strijd met de Europese regelgeving
rond de vrije Europese arbeidsmarkt en de EU zal die niet
willen aanpassen voor één specifieke sector. Maar Europa
gedoogt wel de regel dat een team een minimumaantal spelers opstelt die in het land zelf zijn opgeleid. Het zou interessant zijn als een speler dat eens zou laten toetsen door
het Europese hof.”

Specialisatie

Dopingzondaars

“Tien jaar geleden kreeg ik de kans om hier met een kleine
groep medewerkers sportrecht tot mijn specialisatie te
maken”, vertelt hij. “We kregen als Asser Instituut enkele
onderzoeksopdrachten van de Europese Commissie en de
directie voorzag dat dit een interessant terrein zou worden,
terwijl het vak zelf nog in ontwikkeling was.”
Siekmann noemt het Bosman-arrest uit 1995 als een belangrijk moment in die ontwikkeling. In de uitspraak over transfers in het voetbal ontmoette de wereld van de sport de
wereld van de overheid, die elk hun eigen regelgeving hanteren. Diezelfde confrontatie speelt zich ook af rond thema’s als doping.
Siekmann en zijn collega’s schreven inmiddels een reeks
boeken over allerlei aspecten van het sportrecht en zelf is
hij hoofdredacteur van The International Sports Law Journal.
En nu maakt de samenwerking van het Asser Instituut, de
gemeenten Den Haag en Rotterdam, de provincie ZuidHolland en NOC*NSF de aanstelling van een bijzonder
hoogleraar mogelijk.
“Voorwaarde voor het instellen van de leerstoel was dat
er ook een promotieplaats zou komen en daarvoor is voor
een periode van vier jaar een budget van zo’n 200.000 euro
nodig. Dat geld is er nu en de promovendus zal onderzoek doen naar de juridische aspecten van het organiseren van grote sportevenementen, zoals Olympische Spelen
en wereldkampioenschappen. Met het oog op de ambities in het Olympisch Plan 2028 is dat natuurlijk van groot
belang, zoals wel bleek uit de discussie over de eisen die
de FIFA stelt bij de bidprocedure voor de WK voetbal”,
zegt Siekmann.
Hij noemt het een voorbeeld van een situatie waarin sport
en samenleving deels tegengestelde belangen hebben. “De
organiserende sportorganisatie wil maximaal verdienen,
bijvoorbeeld door sponsorexclusiviteit te eisen. De overheid
wil soeverein blijven. Je kunt de macht van de sport alleen
inperken door als landen één lijn te trekken, maar in een
bidprocedure zijn die landen nu juist elkaars concurrenten. Staatshoofden raken er bij betrokken en dat versterkt
de machtspositie van de sport.”

Colleges

Zelf geeft Siekmann in het komende studiejaar aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit een reeks colleges over de ‘capita selecta’ in het sportrecht. Hij zal doceren over thema’s als doping, transfers, de positie van het
CAS, het Europees sportrecht, sportweddenschappen en
vandalisme.
“Sport is een bijzondere factor in de samenleving”, zegt
Siekmann. “Het is een subcultuur met eigen regels, die
soms botsen met het publieke recht. Die fricties maken het
sportrecht zo boeiend. Want de samenleving geeft de sport
wel ruimte, maar de vraag is steeds welke uitzonderingen
wel en niet acceptabel zijn. Bijvoorbeeld: in het betaald voetbal zijn transfers alleen mogelijk in een beperkte periode
tijdens de zomer- en de winterstop, terwijl gewone werknemers het hele jaar door op zoek kunnen naar een nieuwe

Soms corrigeert de sport zichzelf. Dat zal, zo verwacht de
hoogleraar, gebeuren met de strenge regelgeving die het
IOC hanteert voor dopingzondaars. Ook als hun schorsing voorbij is, zijn ze nog uitgesloten van de eerstvolgende
Olympische Spelen. Het zou bijvoorbeeld Yuri van Gelder
volgend jaar kunnen weghouden uit Londen. “Een merkwaardige cumulatie van straffen”, zegt Siekmann. “Het strafrecht kent geen voorbeeld van een situatie waarin een veroordeelde opeens binnen een ander systeem nog eens een
klap krijgt. Ik denk dat het IOC bij het CAS onderuit gaat,
ook al zijn veel sporters zelf voor heel strenge straffen. Dat
heeft wellicht te maken met de oude ethische overtuiging
dat je juist vanwege de fair play in de sport overtredingen
daar strenger moet straffen dan elders in de samenleving.”
Siekmann kan zich als wetenschapper overigens verbazen over de manier waarop de sport de aanpak van doping
heeft geregeld. “Ik begrijp de behoefte aan uniforme regelgeving en daarmee het oprichten van het WADA. Maar de
regeringen en UNESCO zijn nauw betrokken bij het WADA
en financieren ook mee. Je zou kunnen zeggen dat de controle en het sanctioneren door een private organisatie wordt
gelegitimeerd door de overheid. Maar het WADA is daarmee wel een wat hybride organisatie.”
Dat blijkt ook als sporters zich niet neerleggen bij een
dopingstraf. Dan staat de weg naar het CAS open. “Maar
dat neemt niet weg dat ze zich ook tot de gewone rechter
kunnen wenden. Er zijn sportbonden die dat hebben willen verbieden, maar die inperking houdt geen stand. Al is
het heel lastig om een uitspraak van het CAS te laten toetsen. Omdat het in Zwitserland is gevestigd, kom je dan uiteindelijk bij het Zwitserse hooggerechtshof uit.”

Ze zijn er nog. De vrijwilligers
die op zaterdag de kroketten
in het vet doen, de lijnen kalken, de netten ophangen en
de deur achter zich dichttrekken als alle sporters moegestreden huiswaarts keren. Per vereniging zijn het
er gemiddeld veertig, variërend van ambitieuze studenten die hun cv proberen op te poetsen, tot oudgedienden die betrokken willen blijven bij de club waar
ze ooit tot kampioen werden gekroond en waar nu
hun kleinkinderen van hun eigen kansen dromen. Ze
maken de sport mogelijk en zijn zowel uitdrukking
als vehikel van de maatschappelijke betekenis van
de sport.
De laatste tijd hoor ik hier steeds minder over, en gaat
het vooral over ‘business cases’, of over ‘valorisatie’. Of
het nu gaat om een goedlopend sportstimuleringsproject of om een initiatief om sportiviteit en respect te
promoten, steevast moet de betekenis ervan in zakelijke termen worden geduid. Voorheen gebeurde dat
ook wel, maar niet met het vocabulaire dat nu populair is onder beleidsmakers. De beleidsspeak van nu is
vooral gekleurd door de taal van economen, consultants en adviesbureaus. Mensen die gewoon zijn om
rationeel over zaken na te denken, en emoties op een
afstand te houden.
De sport vereconomiseert. Verrassend is dat allerminst. Swotanalyses, bedacht in de jaren zestig, golden lange tijd vooral als een tool voor de McKinseys
van deze wereld. Tegenwoordig bedient Jan en alleman zich er van. We zijn allemaal managers geworden.
Het heeft geen zin je tegen die ontwikkeling te verzetten. Bovendien, rationeel over iets nadenken heeft
soms ook zijn voordelen. En toch kan ik het niet helpen. Het lukt me niet om de woorden sport en business
case op één lijn te krijgen. Sport ontleent zijn betekenis aan het feit dat het zich niet laat reduceren tot een
simpele doel-middelrationaliteit. Wie in die termen
over sport spreekt, heeft het niet begrepen en zal ook
nooit clubliefde voelen of ervaren wat het betekent om
fan te zijn. Economie maakt meer kapot dan je lief is,
zeker in de sport.

Koen Breedveld
Directeur W.J.H. Mulier Instituut

Sportweddenschappen

Sport en overheid komen elkaar ook tegen rond de sportweddenschappen. “De trend is om die markt te liberaliseren en dat
lijkt onontkoombaar, omdat iedereen online overal kan inzetten. De sport komt in problemen als er sprake is van fraude
en het eerlijk verloop van wedstrijden in gevaar komt. Dan
heb je te maken met georganiseerde misdaad en is het strafrecht van toepassing. De sport zelf heeft hierin uiteraard geen
opsporingsbevoegdheid. De vraag is alleen hoeveel prioriteit
de overheid aan de bestrijding hecht. Maar als een WK-finale
of de Olympische Spelen in het geding zijn, zal dat de overheid wel een impuls geven om er iets aan te doen.”
Cors van den Brink is freelancejournalist. Hij werkt als sportverslaggever voor diverse
media en is mede-auteur van de boekenreeks Sport en Kennis.
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De titel van het persbericht over dit boek luidde:
Schoolsport en activiteiten in de pauze beste recept voor actievere jeugd. Bijna alsof er bij de drogist een pilletje tegen
inactiviteit van de jeugd te halen zou zijn. Toch blijkt het
een waardevolle en gegronde conclusie.
Voor het onderzoek zijn ruim zevenduizend leerlingen
bevraagd van 187 verschillende scholen uit het basisen voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen zijn de
tijdsbesteding en de intensiteit van tien beweeg- en

sportactiviteiten gedurende een week in kaart gebracht.
Ook over de school en de schoolomgeving is uitgebreid
informatie verzameld. En wat blijkt?
Leerlingen van basisscholen met een actief beweegbeleid bewegen op en rond school meer
dan andere basisschoolleerlingen.
Zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs wordt op ‘sportieve’
scholen vaker door leerlingen aangegeven dat ze door de school worden aangemoedigd om te sporten
en bewegen dan op scholen die
minder actief zijn op dit terrein.
En vooral schoolsport en activiteiten in de pauze hebben potentie om de hoeveelheid beweging
uit te breiden. Absoluut het meenemen waard!

