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Televisierechtenprocedure
wordt
voortgezet
›› Zoals u waarschijnlijk bekend, hebben de
VVCS en ProProf de zaak omtrent de televisierechten nieuw leven in geblazen door
een zogeheten Memorie van Grieven in te
dienen bij het Gerechtshof van Amsterdam.
Met het indienen van de Memorie willen de
spelersvakbonden bewerkstelligen dat de
aanspraak van de spelers op gelden voortvloeiende uit de exploitatie van onder meer
televisiebeelden van voetbalwedstrijden
wordt erkend.
De FBO onderhoudt in deze kwestie nauw
contact met de Eredivisie en met advocatenkantoor Klos, Morel, Vos & Schaap dat
de clubs in deze procedure heeft bijgestaan
en zal blijven bijstaan. Uiteraard zal de FBO
de clubs op de hoogte houden van de voortgang in dit dossier.

Wij heten u binnenkort van harte welkom!

Nieuw onderkomen FBO!
›› De FBO is op 9 februari jl. verhuisd van Maarsbergen naar Zeist. Samen met de Eredivisie
CV (en Eredivisie Live), Coöperatie Eerste Divisie en de Stichting Meer dan Voetbal huist de
FBO vanaf die datum in het zogeheten ‘Voetbalhuis’. Het Voetbalhuis is gelegen aan de
Woudenbergseweg 21, aan de andere kant van de weg en recht tegenover de KNVB. De FBO
is te vinden op de begane grond in de rechtervleugel van het Voetbalhuis.
Het Voetbalhuis biedt meer faciliteiten, meer vergaderruimte en de gezamenlijke huisvesting
moet bovendien zorg dragen voor een nog nauwere en efficiëntere samenwerking met de
andere overkoepelende organisaties binnen het betaald voetbal.

Partners FBO:

Vakantiewetgeving verandert
per 1 januari 2012
›› Door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het noodzakelijk geworden de
vakantiedagenregeling te veranderen. In de oude regeling was het zo dat langdurig zieken alleen in de
laatste zes maanden van hun ziekte vakantiedagen konden opbouwen. Per 1 januari 2012 hebben alle
werknemers, inclusief langdurig zieken, recht op 20 vakantiedagen per jaar.
Daarnaast verandert de situatie rond de verjaring van vakantiedagen. De nieuwe regeling bepaalt dat
vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opgenomen dienen te worden. Daarna komen
de dagen te vervallen. Deze bepaling van de regeling geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest vakantie op te kunnen nemen. Werkgever en werknemer kunnen in onderling
overleg de vervaltermijn verlengen. De regeling is door het kabinet in gang gezet om werknemers niet
jarenlang dagen te laten opsparen maar vakantie opnemen zodat de gezondheid en veiligheid van werknemers niet in gevaar komen. De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel van
minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De extra, bovenwettelijke vakantiedagen,
vallen buiten deze regeling.

V I C TO R I A

Stilzwijgende verlenging
(Wet van Dam)
›› Via verschillende wegen zijn clubs het afgelopen jaar geïnformeerd over de invoering van
het wetsvoorstel “stilzwijgende verlenging”
en de consequenties daarvan voor, met name,
seizoenskaarten. Toch blijven er veel vragen
bij de FBO binnen komen over dit onderwerp.
Daarom nog een korte uitleg over deze nieuwe
wetgeving.

(en gelijksoortige producten) die afgelopen seizoenswisseling op correcte wijze stilzwijgend
zijn verlengd voor seizoen 2011/2012, lopen
dus wel gewoon door en kunnen gedurende
(de resterende maanden ná 1 december 2011
van) seizoen 2011/2012 dus niet met een beroep op de nieuwe wetgeving tussentijds door
de seizoenskaarthouder worden opgezegd.

De nieuwe wetgeving (de Wet van Dam)
omtrent de stilzwijgende verlenging heeft –
kort gezegd - tot gevolg dat het niet langer is
toegestaan om een bepaling op te nemen in
algemene voorwaarden die tot doel heeft een
abonnement (zoals bijvoorbeeld een seizoenskaart) stilzwijgend te verlengen voor bepaalde
duur.

De verkoop van de seizoenkaarten voor het
seizoen 2012/2013 zal echter wel onder de
nieuwe wetgeving vallen en in dat kader is het
dan ook van belang dat clubs hun algemene
voorwaarden in overeenstemming met deze
nieuwe wetgeving aanpassen en deze wijzigingen bovendien doorgeven aan hun huidige
klanten. Dit laatste betekent concreet dat de
gewijzigde voorwaarden aan de klant moeten
worden toegezonden.

Deze wetgeving is per 1 december 2011 in
werking getreden. Abonnementen die ná de
inwerkingtreding van deze wetgeving stilzwijgend worden verlengd, kunnen vernietigd
worden door de consument (de seizoenkaarthouder). Abonnementen die vóór 1 december
2011 stilzwijgend zijn verlengd, dienen echter
gerespecteerd te worden. De seizoenskaarten

De stilzwijgende verlenging geldt specifiek
voor abonnementen met consumenten en is
in beginsel dan ook niet van toepassing op
abonnementen en/of (sponsor)contracten die
zijn afgesloten met bedrijven. Dit kan echter
anders zijn indien het desbetreffende bedrijf

Workshop ‘Functioneren
en beoordelen’
›› De FBO organiseert haar eerstvolgende
workshop op 29 maart 2012 met als onderwerp: ‘ Functioneren en beoordelen’.
De workshop zal door de Boertiengroep
worden gegeven. In de workshop komen
diverse kanten van het voeren van beoordelingsgesprekken en het meten van prestaties
van medewerkers aan het licht. De workshop
is bedoeld voor directieleden, managementteamleden, personeelsfuntionarissen en
medewerkers met HR-verantwoordelijkheid.
De Boertiengroep is gevestigd in Naarden, is
gespecialiseerd in de ontwikkeling van mensen en organisaties en geeft talloze trainingen
op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

Agenda

De workshop zal in het midden van het land
gehouden worden en duurt van ’s ochtends
tot het begin van de middag. Per e-mail zult u
binnenkort een uitnodiging met aanmeldingsformulier ontvangen waarin nadere details te
vinden zijn. Wij raden u aan om met tenminste
2 personen de workshop bij te wonen om zo
het effect van de opgedane kennis in uw eigen
organisatie positief uit te laten werken.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact
opnemen met Andrea Timmerman van de
FBO.

29 maart
Workshop ‘Functioneren en
beoordelen’.

een klein bedrijf betreft zoals bijvoorbeeld een
eenmanszaak of een ZZP-er. In dat geval zou
er namelijk sprake kunnen zijn van zogeheten reflexwerking en zou het bedrijf door de
rechter gelijk gesteld kunnen worden aan een
consument.
Wij wijzen u tot slot op het feit dat er nog
steeds gediscussieerd wordt over de werking
van de nieuwe wetgeving voor bestaande
abonnementen. Er zijn juristen die van mening
zijn dat de nieuwe wetgeving voor bestaande
abonnementen pas over een jaar in werking
zou moeten treden. Dit zou betekenen dat de
seizoenskaarten die zijn aangegaan voor de
inwerkingtreding van deze wetgeving komende
seizoenswisseling alsnog stilzwijgend verlengd
zouden kunnen worden. Wij raden u dit echter
af. De gemiddelde consument weet niet beter
dan dat de nieuwe wetgeving al in werking is
getreden en zal niet zomaar akkoord gaan met
een nieuwe stilzwijgende verlenging. Daarnaast zijn er nu al enkele uitspraken van kantonrechters die de wetgeving op dit punt in het
voordeel van de consument uitleggen.
Voor verdere vragen omtrent bovenstaand
onderwerp kunt u uiteraard contact opnemen
met de FBO.

EHP (Golden
Tulip) en FBO
verlengen
partnership
›› De FBO heeft haar partnercontract
met European Hospitality Properties
(EHP) verlengd.
EHP is eigenaar van vijf Golden Tulip
hotels en één Tulip Inn Hotel. Allen comfortabele hotels met uitgebreide faciliteiten, gelegen in een rustige omgeving,
centraal in Nederland.
De locaties van de hotels variëren van
Loosdrecht, tot Amersfoort en uiteraard
het welbekende Golden Tulip Victoria
hotel in Hoenderloo.

31 maart
Verzenden brief aflopende
contracten.

De afgelopen jaren werden de bijeenkomsten en vergaderingen hier naar
volle tevredenheid van de FBO gehouden. De FBO is dan ook verheugd dat de
samenwerking met EHP is verlengd.

VoetbalFocus
›› Het zal u niet zijn ontgaan dat de VoetbalZaken in een volledig nieuw
jasje is gestoken. En wat ons betreft ook terecht. Na meer dan 10 jaar
werd het zaak de VoetbalZaken eens te verfrissen en te moderniseren.
Vandaar dan ook dat wij zijn overgegaan naar de nieuwe vormgeving
die u nu voor zich heeft.
Maar ook inhoudelijk verandert er het een en ander aan VoetbalZaken.
Zo is de rubriek ‘Nader belicht’ komen te vervallen en wordt deze vanaf
nu vervangen door onderhavige rubriek. Hierin zullen de ene keer nog
steeds de voor de bedrijfstak belangrijke (rechts)zaken nader worden
besproken (onder de titel ‘VoetbalFocus’), maar een andere keer zullen
bijvoorbeeld veelvoorkomende vragen in het betaald voetbal worden
beantwoord (en dan onder de titel ‘VoetbalVragen’). Een wisselende
rubriek aldus, die naargelang het onderwerp een andere benaming zal
hebben.
Het doel van VoetbalZaken blijft echter wel hetzelfde, namelijk het
informeren van de clubs over allerhande voor het betaald voetbal
belangrijke en/of FBO-gerelateerde onderwerpen.
Een nieuw jasje geldt echter niet alleen voor het blad VoetbalZaken.
Het maakt onderdeel uit van de introductie van de gehele nieuwe
huisstijl van de FBO, waaronder bijvoorbeeld ook een nieuwe internetsite en een nieuw logo.
Waarom dan een nieuwe huisstijl? Voor het antwoord daarop ontkomen we niet aan een stukje geschiedschrijving. Er is namelijk nogal wat
veranderd bij de FBO in de afgelopen jaren.
In 2002 zetelde de FBO nog in Rotterdam en had het steeds meer moeite haar waarde voor de clubs te bewijzen. Sommige clubs zegden zelfs
hun lidmaatschap op en de rol van de FBO werd openlijk bediscussieerd
en bekritiseerd. Even leek het er zelfs op dat de FBO het niet zou gaan
redden. In 2005 werd er door de leden van de FBO daarom een radicale
beslissing genomen. Er kwam een nieuw bestuur en een nieuwe directie
en er diende binnen afzienbare tijd verhuisd te worden naar een locatie
in of nabij Zeist. Onder de nieuwe leiding werd de FBO geprofessionaliseerd, de dienstverlening aanzienlijk uitgebreid en de samenwerking
met de CED en ECV (met wie de FBO werd gehuisvest in Maarsbergen)
geïntensiveerd.
Inmiddels is de FBO in 10 jaar tijd verworden tot een jonge professionele dienstverlenende organisatie die de clubs (en de CED, ECV
en Eredivisie Live) op een snelle en adequate op alle (juridische en
P&O-gerelateerde) fronten bijstaat, maar ook wil kunnen blijven
bijstaan. Daarvoor is van belang dat personen werkzaam in de voetballerij de FBO kennen, maar ook herkennen. Aan het eerste is de afgelopen jaren hard gewerkt door middel van het professionaliseren van de
FBO en door het intensiveren van de contacten met de clubs. En met
resultaat. Over afgelopen seizoen 2010-2011 kon de FBO in de leden-

vergadering van november zelfs trots melden dat zij alle 36 leden in
meerdere dossiers concreet had bijgestaan. En per 9 februari jl. is
er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de geschiedschrijving
door het samengaan in één pand met de CED, ECV en de Stichting
Meer dan Voetbal in Zeist, waardoor alle overkoepelende organisaties
in het betaald voetbal in Nederland nu op een en dezelfde locatie te
vinden zijn en waarmee de oorspronkelijk beoogde intensivering van
de samenwerking tussen de entiteiten nu definitief gestalte heeft
gekregen.
Met de introductie van de nieuwe huisstijl is de FBO nu toegekomen
aan het tweede punt, het herkennen van de FBO. De oude huisstijl van
de FBO symboliseerde niet meer waar de FBO voor staat en waar zij
zich dagelijks mee bezig houdt; voetbal. Bovendien verbeelde de huisstijl niet (meer) de moderne en flexibele manier van werken binnen de
FBO. Daarom is ook bewust gekozen voor een verfrissend nieuw logo
dat in een oogwenk aangeeft in welke branche de FBO werkzaam is en
dat bovendien de jonge en dynamische stijl van werken weergeeft.
De nieuwe huisstijl is ook terug te vinden in de vernieuwde internet site
van de FBO.Met de nieuwe site worden clubs nog beter op de hoogte
gesteld van het laatste (voetbalgerelateerde) nieuws en worden clubs
nog eenvoudiger de mogelijkheid geboden tot het downloaden van
verschillende door FBO vervaardigde modellen, brochures en notities.
Daarnaast kunnen via de vernieuwde site uiteraard ook de notulen en
sheets van vergaderingen en bijeenkomsten worden gedownload. Om
de FBO en haar dienstverlening goed op de kaart te (blijven) zetten,
maakt de FBO gebruik van zoveel mogelijk communicatiemiddelen.
Vandaar dat de FBO nu ook op Twitter (@FBONL) en Linkedin is terug
te vinden. De tweets zijn vervolgens ook weer terug te zien op de site.
Dit alles als onderdeel van een groter doel, namelijk om de FBO nog
beter en herkenbaarder op de kaart te zetten. Zodat door clubs optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise die binnen de FBO
beschikbaar is en waar de clubs via hun contributie voor betalen. Zodat
nieuwkomers op weg worden geholpen en dat voorkomen wordt dat
het wiel tweemaal opnieuw wordt uitgevonden. Zodat (dure) externe
adviseurs of advocaten niet meer worden ingeschakeld voor zaken die
de FBO ook af had kunnen handelen.
Wij zijn van mening dat iedere club in het betaald voetbal moet weten
dat zij lid is van de FBO en wat de dienstverlening van de FBO inhoudt
en dat iedere nieuwkomer in het betaald voetbal de FBO dient te kennen en te herkennen.
Wij zijn er trots op dat wij u hierbij onze nieuwe huisstijl hebben kunnen
presenteren en ontvangen u graag op onze site of, liever nog, persoonlijk in ons nieuwe onderkomen in Zeist.

Partners FBO:

V I C TO R I A

Cees Zeevenhooven en Serge Rossmeisl

Team Relocations nieuwe
partner FBO
›› Per 1 januari jl. is de FBO een partnership
aangegaan met Team Relocations. Team
Relocations heeft tijdens de management-

bijeenkomsten van de FBO in november 2011
reeds een presentatie gehouden aangaande
haar activiteiten.

Team Relocations is gespecialiseerd in het
leveren van alle diensten die met verhuizen en
relocatie van werknemers te maken hebben.
Hierbij dient zeker niet alleen gedacht te
worden aan de verhuizing zelf, maar ook aan
de begeleiding en opvang van werknemers
(spelers) tot aan en vanaf het moment
dat deze in Nederland zijn aangekomen of
uit Nederland vertrekken. Die begeleiding
kan variëren van ondersteuning van de
werknemer op administratief gebied tot het
aanbieden van persoonlijke taal- of cultuurbegeleiding. In de aankomende managementbijeenkomsten van de FBO zal Team
Relocations zichzelf en haar diensten nader
aan de clubs voorstellen.
Op 23 januari jl. is de partnerovereenkomst
met Team Relocations in aanwezigheid van
Serge Rossmeisl (FBO), Jeroen Doting,
Danny van der Kelen en Cees Zeevenhooven
(allen namens Team Relocations) formeel
ondertekend.

Aflopende contracten van
spelers/trainers per 30 juni 2012
›› Clubs die te maken hebben met een verlengd contract van een speler of trainer dat
op 30 juni 2012 afloopt en niet verlengd zal
worden, zijn volgens respectievelijk de CAO
Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO
Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht om
de mededeling van beëindiging van de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2012 per
aangetekend schrijven aan de desbetreffende
werknemer te doen. Indien deze mededeling
niet tijdig is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst automatisch voortgezet voor de duur
van een jaar. De brieven dienen aangetekend
verzonden te worden. Het persoonlijk overhandigen of per reguliere post versturen van
de brief is dus niet afdoende. Ingeval het de
beëindiging van een arbeidsovereenkomst met
een speler betreft, kan de club verplicht zijn
om aan de desbetreffende speler tevens een
schadeloosstelling te betalen vanwege de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Clubs die uitkomen in de Eredivisie dienen
deze schadeloosstelling op grond van artikel
6 lid 5 van de CAO Contractspelers aan een
speler te betalen indien sprake is van (1) een
verlengde arbeidsovereenkomst, (2) de totale
arbeidsverhouding tussen de speler en de club
het vijfde volledige opeenvolgende jaar heeft
bereikt en (3) het gegarandeerde inkomen van

de speler in het laatste jaar van de verlengde
overeenkomst niet hoger is dan 3x het voor
dat jaar vastgestelde maximumdagloon in
het kader van de WW/WIA (zijnde in totaal
€ 150.195,06). Is aan deze drie voorwaarden
voldaan, dan dient de club een schadeloosstelling aan de speler te betalen ter hoogte
van het aan het einde van de overeenkomst
geldende maandsalaris maal het aantal dienstjaren dat de arbeidsverhouding heeft geduurd.
De hoogte van de schadeloosstelling kent
sinds 1 juli 2010 een maximum van 3,5 maandsalarissen. Dit maximum geldt alleen indien de
arbeidsovereenkomst met de desbetreffende
speler is ingegaan én ondertekend op of na
1 juli 2010.
Clubs die uitkomen in de Jupiler League dienen op grond van artikel 6 lid 6 van de CAO
Contractspelers de schadeloosstelling aan een
speler te betalen indien sprake is van (1) een
verlengde arbeidsovereenkomst, (2) de totale
arbeidsverhouding tussen de speler en de club
het derde volledige opeenvolgende jaar heeft
bereikt en (3) het gegarandeerde inkomen van
de speler in het laatste jaar van de verlengde
overeenkomst niet hoger is dan 1x het voor
dat jaar vastgestelde maximumdagloon in
het kader van de WW/WIA (zijnde in totaal
€ 50.065,02). Is aan deze drie voorwaarden

voldaan, dan dient de werkgever een schadeloosstelling te betalen ter hoogte van het
aan het einde van de overeenkomst geldende
maandsalaris maal het aantal volledige dienstjaren dat de arbeidsverhouding heeft geduurd.
Ook hiervoor geldt dat er sinds 1 juli 2010 een
maximum vergoeding bestaat ter hoogte van
3,5 maandsalarissen, eveneens onder de
voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst
met de desbetreffende speler is ingegaan én
ondertekend op of na 1 juli 2010.
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