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De jury hanteert bij de beoordeling van de ingezonden scripties de
navolgende beoordelingscriteria: juridische diepgang, juridische
beheersing, wetenschappelijke waarde, juridische volledigheid,
originaliteit, praktische toepasbaarheid en de mate waarin aan
rechtsvergelijking is gedaan. De jury heeft dit jaar zeven scripties ter
beoordeling voorgelegd gekregen. De jury is unaniem in haar oordeel
dat de Prof. mr. N.J.P. Giltay Veth Scriptieprijs 2015 van de
Vereniging voor Sport en Recht dient te worden toegekend aan

ANTON BENEDER

voor zijn scriptie: "Het verbod op Third Party Player Ownership
("TPPO") in de voetbalwereld; goede keus of wassen neus?"
De scriptie bevat een literatuuronderzoek naar de verenigbaarheid
van het door de FIFA opgelegde wereldwijde TPPO-verbod met de
vrijheid van kapitaal en de vrijheid van ondernemerschap zoals
neergelegd in respectievelijk artikel 63-66 VWEU en artikel 16
handvest EU. Anton Beneder beperkt zich evenwel niet tot alleen een
literatuuronderzoek, maar verbindt aan dat onderzoek ook praktische
conclusies en aanbevelingen. Anton Beneder heeft zijn
scriptieonderwerp in een internationaal kader geplaatst.
In hoofdstuk 2 behandelt Anton Beneder de geschiedenis, de
definitie, de verschijningsvormen en de ontwikkelingen in de praktijk
van TPPO in zowel nationaal als internationaal verband. De schrijver
zet op een heldere wijze uiteen het onderscheid tussen enerzijds
federatieve en anderzijds economische rechten in de voetbalwereld,
zulks mede ook aan de hand van (internationale) jurisprudentie.
In hoofdstuk 3 geeft Anton Beneder een compleet overzicht van de
nationale en internationale wet- en regelgeving in de voetbalwereld, in
het bijzonder gefocust op Third Party Player Ownership.
In hoofdstuk 4 wordt het wereldwijde TPPO-verbod van de FIFA
besproken, zoals per 1 mei 2015 inwerking getreden.
De kern van de scriptie is hoofdstuk 5, waarin Anton Beneder de
verenigbaarheid van het TPPO-verbod analyseert aan de hand van
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het Europees recht om vervolgens gemotiveerd kanttekeningen te
plaatsen bij de rechtsgeldigheid van het betreffende besluit van de
FIFA. Schrijver biedt in zijn scriptie een royale inkijk in de Europees
rechtelijke regelgeving, literatuur en jurisprudentie. Schrijver schuwt
niet het scriptieonderwerp met een juridische diepgang te
behandelen. Een complex onderwerp wordt op een aantrekkelijke
wijze voor de lezer toegankelijk gemaakt. De scriptie bevat veel
relevante informatie in een overzichtelijke opzet en met een verzorgd
notenapparaat. Schrijver is erin geslaagd om een goede balans te
vinden tussen theorie enerzijds en praktische toepasbaarheid
anderzijds. Schrijver heeft niet geschuwd ten aanzien van zijn
onderwerp zich te begeven in een juridische zoektocht om uiteindelijk
tot heldere conclusies en aanbevelingen te komen. De keuze van het
onderwerp en de wijze waarop Anton Beneder een en ander heeft
uitgewerkt zijn voor de jury aanleiding geweest om unaniem te
besluiten aan hem toe te kennen de scriptieprijs 2015 van de
Vereniging voor Sport en Recht.
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