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Deal or no deal 

 

Uit diverse media viel onlangs op te maken dat de transfer van Bas Dost van Heerenveen 

naar Ajax wel degelijk tijdig was rond gekomen. De deal zou alleen niet meer administratief 

uitvoerbaar zijn omdat Ajax-directeur Van den Boog zijn mensen al naar huis had gestuurd.  

In dezelfde media was bovendien te lezen dat de mondelinge overeenstemming in de 

volgende transferperiode nog steeds geldig is. 

 

Stel dat Heerenveen en Ajax kort voor het sluiten van de transfermarkt een mondeling 

akkoord hebben bereikt. Dan dient zich inderdaad de vraag aan of deze overeenstemming in 

de volgende transferperiode nog steeds geldig is en of een der partijen de deal alsnog kan 

afdwingen. Het is een begrijpelijke vraag. Een overeenkomst hoeft in beginsel immers niet 

schriftelijk te worden gesloten om geldig te zijn. 

 

Van een overeenkomst is sprake indien, mondeling of schriftelijk, overeenstemming bestaat 

over de belangrijkste onderdelen, de zogenoemde essentialia van het contract. De 

overnameprijs is in onderhavig geval een van de meest in het oog springende essentialia. 

Maar hoe zit het met andere onderdelen van de tranfer? In dit geval zijn niet alleen de 

overname prijs, het tijdstip en de wijze van overeenstemming van belang, maar ook het 

doel van die overeenstemming. Het doel is immers dat Dost per direct kan transfereren naar 

Ajax. Indien partijen namelijk eerst na het sluiten van de transferwindow overeenstemming 

bereiken en/of deze niet tijdig schriftelijk kunnen overleggen aan de KNVB, is dat doel 

onbereikbaar en ‘de deal’ waardeloos. Men kan weliswaar stellen dat de overeenkomst dan 

geldt voor de eerstvolgende transfermogelijkheid, maar aan het einde van het seizoen is er 

in de voetballerij waarschijnlijk al weer zo veel veranderd dat de transferprijs wezenlijk 

anders zal zijn en/of dat (een der) partijen niet meer op de deal zit te wachten.  

 

Dus ook al zou er voor het sluiten van de transfermarkt mondelinge overeenstemming zijn 

bereikt, dan betekent dit nog niet dat de overeenkomst in dit geval tot de beoogde transfer 

dient te leiden en dat Dost daar in de volgende transferperiode nog rechten aan kan 

ontlenen. Dus deal or no deal, Dost en diens zaakwaarnemer Jansen hebben hun kans 

gemist. 
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