


Inleiding 
                      is de Sportrecht afdeling van OLF Legal, een internationaal 

gespecialiseerd juridisch bedrijf met kantoren in Rome (Italië) en Tampa (USA) 

 De juridische werkzaamheden richten zich op besturen van sportorganisaties, 

atleten, clubs, sponsors, investeerders en andere sportorganisaties 

 De voornaamste deskundigheid is de oplossing van nationale en internationale 

geschillen in de sportwereld 

 Door zijn internationaal professioneel netwerk worden diensten wereldwijd 

verleend 

 @isportlaw is de officiële twitter account met het laatste nieuws over onze 

activiteiten, evenementen en publicaties 
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 Hoofdtaken 

Deze diensten worden aangeboden aan bestuursorganen, clubs, spelers, sponsors, 
vakbonden, verenigingen, universiteiten en andere organisaties 
  

 Geschillenbeslechting 

 Disciplinaire procedures 

 Naleving en toepassing 

van regels en 

reglementen 

 Contracten 

 Clubbestuur 

 Verzekering 

 Belastingen 

 TV en mediarechten 

 Beeldrechten 

 Bekrachtigingen 

 Transfer van spelers 

 Toepassing van 

immigratiewetgeving 

 Integriteit in de sport 

 Wedden en match-

fixing 

 Doping 



Geschillenbeslechting 
 Arbitragezaken bij : 

o  CAS (Court of Arbitration of Sport) 

o  DRC van de FIFA (Dispute Resolution Chamber) 

o  BAT van de FIBA (Basketball Arbitral Tribunal) 

o Geschillencommissies van Internationale 

Federaties (IFs), Nationale Olympische Comités 

(NOCs) en Nationale Federaties (NFs) 

o  Andere geschillenkamers 

 

 Disciplinaire procedures 

 Dopingzaken 

 Uitvoering van arbitrale uitspraken 
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 Relaties met en tussen IOC, IFs, NOCs, NFs, 

cluborganisaties, sponsors en andere organisaties 

 Vertegenwoordiging van spelers bij vakbonden en 

verenigingen zoals UNI World Athletes en EU Athletes 

 Nationale en internationale regels en reglementen: 

interpretatie, toepassing en afdwinging 
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 Stichtingsakten, statuten, huishoudelijk reglement en andere interne regels 

 Bestuur: raad van bestuur, jaarvergadering en bestuursreglement 

 Bijzondere activiteiten: inspanningsverplichting, uitbreiding vermogen en 

aandelenevaluatie 

 Contracten 

 Verzekeringen 

 Toepassing van regels en reglementen 

 Intellectuele eigendomsrechten, naamsbescherming, misleidende marketing. 

Preventieve bescherming en juridische procedures ertegen 

 Relaties met besturen (zoals die van NOCs, IFs en NFs) en andere organisaties 

Clubs 
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 Contracten (1): onderhandeling en opstelling van contracten met clubs, 

agenten en managers 

 Contracten (2): financiële en belastingzaken; status van de atleet 

 

 Nationale en internationale transfer van spelers 

 FIFA en FIBA bemiddelaars 

 

 Beeldrechten en behoud ervan 

 Verzekering 

 Immigratiezaken en visa 

 Vertegenwoordiging van atleten: vakbonden en spelersorganisaties 

Atleten 
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Onderhandelingen over, opstelling en afdwinging van 

sportrechtelijke overeenkomsten 

Rechtszaken. Contractrecht en onrechtmatige daad 

 

Enkele voorbeelden: 

- tussen atleet en club, atleet en agent 

- sponsorcontracten; 

- beeld-, TV- en mediarechten 

- over management van sportcomplexen en  faciliteiten. 

 

Rechtszaken: contracten en onrechtmatige toepassing 

Contracten 
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 Match fixing 
o Strafrechtelijke en civiele 

aansprakelijkheid 

o Sportrechtspraak 

o Context van competitiemanipulatie 

o Werkmethode van match fixers 

 Sport Integriteit 
o Campagnes van atleten 

o Opleidingsprogramma’s 

o 3R: Recognise (onderkenning) – Resist 

(afwijzing) – Report (rapporten) 

o Gedragscodes 

 Gokindustrie 
o Regels en voorschriften 

Sport Integriteit 
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Evenementen en lezingen 

 Organisatie van sportwedstrijden. Overeenkomsten tussen organisatoren, sponsors, managers en 

lokale autoriteiten  

 Recente presentaties 

o St. John’s University, International Sports Law Practice, LL.M. (USA) 

o Stetson University, faculty of law (USA) 

o Miami University, faculty of law (USA) 

 Deelname aan symposia en conferenties over sportrecht 
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Recente publicaties 
 Olympic Charter Rule 40 Guidelines: #WeDemandChange 

becomes #WeDemandClarifications (ENG) 

  Olympic Charter Rule 40: the dispute between 

Olympians and the IOC (ENG) 

  Match fixing: Italian and international measures (ENG) 

  The broad meaning in the FINA rules (ITA) 

  The autonomy in sports law. Restrictions. Case study: 

player release (ITA) 

Lijst van sportrechttijdschriften en kranten met onze 

publicaties 

o  World Sports Law Report 

o  Diritto dello Sport 

o  Rivista di diritto ed economia dello Sport 

De volledige lijst van publicaties vindt U op isportlaw.com  



Contacten - Team 
Emanuela Grussu (ITA) 
IT | FR | EN 
 
Patrick Nick (SUI) 
DE | EN | FR | IT 
 
Nicola Noth (SUI) 
 DE | EN | FR | IT 
 
Alessandro Oliverio (ITA) 
 IT | EN | ES  
 
Cristian Sfara (ITA) 
IT | EN  
 
Dalton Swing (USA) 
EN | ES 
 
Masahiro Takamatsu (JPN) 
JP | EN 

       
 
     isportlaw.com 
 
     info@isportlaw.com 
 
     @isportlaw 
 
     facebook.com/isportlaw 
 
     +39 06 78 85 86 2 
 
    Via delle Cave 42 
    00181 Rome (Italië) 
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