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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1661/2008, ingediend door Mike Santo Valentino Portera (Maltese 
nationaliteit), over het feit dat een Maltese amateurbasketbalclub weigert zijn 
zoon te ontslaan van zijn verplichtingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het feit dat de Luxol Basketball Club van St. Andrews (Malta) 
weigert zijn zoon te ontslaan van zijn verplichtingen jegens de club. Volgens indiener heeft 
zijn zoon bij de betreffende club gespeeld op basis van jaarlijkse registratie. Indiener beweert 
dat hij noch zijn zoon ooit op de hoogte is gesteld van het beleid inzake de beëindiging van 
het lidmaatschap. Indiener meent dat het recht van zijn zoon op vrijheid van vereniging is 
geschonden en protesteert tegen de pogingen van de club om geld te innen voor de 
contractvrijgave. Zijn zoon studeert momenteel aan de Brunel University in het Verenigd 
Koninkrijk en is door de Maltese club opgeroepen om terug te keren naar Malta voor 
wedstrijden. Indiener verzoekt het Europees Parlement de zaak te onderzoeken, daar het 
beroep bij de Maltese Basketball Association vruchteloos is gebleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener protesteert tegen het feit dat de Luxol Basketball Club van St. Andrews (Malta) 
weigert zijn zoon, een amateursportbeoefenaar, te ontslaan van zijn verplichtingen jegens de 
club, tenzij deze een financiële vergoeding betaalt. De zoon wil in het Verenigd Koninkrijk 
studeren en zal dan uit Malta vertrekken.
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De amateursport valt uit hoofde van de nieuwe bepalingen van artikel 165 van het VWEU 
onder het toepassingsbereik van het Gemeenschapsrecht. Artikel 18 van het VWEU verbiedt 
alle discriminatie op grond van nationaliteit. Daar komt bij dat het Hof van Justitie in het 
arrest-Bosman van 15 december 1995 heeft bepaald dat de regels inzake de transfers van 
professionele sporters een obstakel van het vrije verkeer van werknemers inhouden, wat 
volgens artikel 45 van het VWEU niet is toegestaan. 

De Commissie is van oordeel dat deze normen nu ook op amateursporters van toepassing zijn, 
en dat elk obstakel dat de mobiliteit van sporters in de weg staat – zoals de weigering om 
sporters van hun verplichtingen te ontslaan of te eisen dat ze te dien einde eerst een
schadevergoedingen betalen – een obstakel vormt voor het vrije verkeer van burgers en dus 
een schending van het communautair recht inhoudt, onder andere van de artikelen 18 en 21 
van het VWEU. 

De Commissie heeft op 26 oktober 2009 contact opgenomen met indiener om deze te vragen 
aanvullende informatie over de huidige status van dit geval te verschaffen. Indiener heeft op 
27 oktober 2009 bevestigd dat zijn zoon een amateursporter is en dat deze er niet in geslaagd 
is zich aan te sluiten bij het team van de Brunel University, omdat Luxol zich tegen de 
transfer verzet, als gevolg van welke weigering indieners zoon zijn talent niet verder kan 
ontwikkelen. Indiener meldt verder dat hij dit geschil heeft voorgelegd aan het 
arbitragecentrum van Malta.

De Commissie heeft op 29 oktober 2009 ook contact opgenomen met de bevoegde Maltese 
autoriteiten om hun mening over dit geval te vernemen en informatie te ontvangen aangaande 
de transferregels van de Maltese Basketball Association en die van Luxol. Het antwoord van 
Malta is op 21 december 2009 door de Commissie ontvangen. Naar het schijnt bevat het 
reglement van de Maltese Basketball Association geen regels betreffende de transfer van 
spelers. Verder lijkt ook de Luxol Basketball Club, de club waarmee indiener een geschil 
heeft, geen regels op dit gebied te hebben uitgevaardigd. Alles wijst erop dat het geschil in 
kwestie van contractuele aard is. De Maltese autoriteiten hebben bevestigd dat dit geschil is 
voorgelegd aan het arbitragecentrum van Malta.

Op basis van deze informatie heeft de Commissie de indruk gekregen dat het hier om een 
specifiek geval gaat, en niet om een algemene praktijk. Het gaat hier hoe dan ook om een 
geschil tussen particulieren, wat betekent dat de Commissie ex artikel 258 van het VWEU 
geen bevoegdheid heeft. In deze omstandigheden is de beste manier voor het vinden van een 
oplossing voor dit geschil vermoedelijk gelegen in het aanwenden van de beschikbare 
nationale rechtswegen. Dat is trouwens de oplossing die de betrokkenen zelf hebben gekozen, 
door het geval aan het Maltese arbitragecentrum voor te leggen. De Commissie zal daarom 
haar bemoeienis met dit geval niet voortzetten.


