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Beëindiging aflopende
contracten
Clubs die te maken hebben met een verlengd contract van een speler of trainer dat op 30 juni 2014 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 2014 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.

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:

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.

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 € 51.417,-).

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 € 154.251,-).
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 vermenigvuldigd met 0,5,
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.

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 vermenigvuldigd met 0,5, 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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Aan trainers is geen schadeloosstelling verschuldigd.
De FBO heeft standaardbrieven die u in kader van het
bovenstaande kunt gebruiken.
Deze zijn te downloaden via de
website van de FBO.
Indien u verdere hulp nodig
heeft en/of vragen heeft
aangaande het bovenstaande,
aarzelt u dan niet om contact op
te nemen met de FBO.
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VoetbalFocus
›› Met regelmaat wordt de FBO door clubs ingeschakeld teneinde een
businessunit- of skyboxovereenkomst te controleren. Daarbij valt de
laatste tijd op dat bedrijven er steeds vaker voor kiezen een businessunit of skybox gezamenlijk (dus tezamen met een ander bedrijf) te
huren. Bedrijven willen op deze manier de kosten van een dergelijke
unit of box met één of meerdere andere bedrijven delen. Voor bedrijven
is dit vanuit kostenbesparing goed te begrijpen. Ook voor clubs kan het
positief zijn, omdat daardoor de businessunits en skyboxen in tijden van
recessie verhuurd worden, die mogelijk anders niet verhuurd zouden
worden. Contractueel dient echter wel het een en ander aangepast te
worden. Het is niet afdoende om het woord ‘huurder’ in de overeenkomst simpelweg te vervangen door ‘huurders’. In deze voetbalfocus
zal kort ingegaan worden op deze bepalingen, en hoe deze aangepast
en aangevuld dienen te worden. Daarbij zal ook ingegaan worden op
de mogelijkheid om de huurders hoofdelijk aansprakelijk te maken en
wat deze hoofdelijke aansprakelijkheid precies inhoudt. In dit artikel zal
worden uitgegaan van de situatie dat de businessunit of skybox door
twee huurders gehuurd wordt (huurder A en huurder B), maar onderstaande is uiteraard ook van toepassing bij meer dan twee huurders.

Overigens dient ook in de overeenkomst opgenomen te worden dat in
de omgekeerde situatie waarbij de club bijvoorbeeld in verzuim is, de
overeenkomst alleen tussentijds beëindigd kan worden door de huurders als zij gezamenlijk de overeenkomst schriftelijk beëindigen.

(Tussentijdse) beëindiging van de
huurovereenkomst

Bij faillissement en soortgelijke situaties biedt hoofdelijkheid ook
uitkomst. Huursommen en andere gelden die een failliete huurder A
had moeten voldoen, maar niet heeft voldaan, kunnen verhaald worden
op huurder B. Hierdoor wordt het risico (bij een faillissement) dat geen
(volledige) betaling meer gaat plaatsvinden voor club weggenomen. Dit
risico komt dan te liggen bij huurder B, aangezien hij zal moeten proberen het bedrag te verhalen op huurder A.

Een overeenkomst bevat over het algemeen een bepaling betreffende
de looptijd en het eindigen van de overeenkomst. Vermeld wordt vaak
dat de overeenkomst eindigt op een bepaalde datum, doch alleen indien
één van de partijen de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd. In een
situatie met meerdere huurders is het echter van belang om nadrukkelijk op te nemen dat de huurders A en B gezamenlijk schriftelijk dienen
op te zeggen (en club logischerwijs wel zelfstandig kan opzeggen). Dit
om te voorkomen dat huurder B niet op de hoogte zou zijn van de opzegging door huurder A, danwel dat er een discussie ontstaat of er wel
rechtsgeldig door beide huurders is opgezegd.
Ook bevat een overeenkomst over het algemeen bepalingen betreffende tussentijdse opzegging in het geval van verzuim van een partij,
danwel bij failissement, surséance of ontbinding van een partij. Bij
meerdere huurders dienen deze bepalingen eveneens aangepast te
worden. De bepalingen dienen zo aangepast te worden dat alleen de
club bevoegd is om de overeenkomst tussentijds te beëindigen in het
geval dat één of beide huurders in verzuim zijn danwel sprake is van
faillissement, surséance of ontbinding. Normaliter wordt in de bepalingen voor tussentijdse beëindiging opgenomen dat een partij mag beëindigen indien de andere partij in verzuim is danwel failliet of ontbonden
is. Dat leidt tot de onwenselijke situatie dat huurder B de overeenkomst
zelfstandig zou kunnen beëindigen (zonder medewerking van de club),
indien huurder A in verzuim, failliet of ontbonden is, terwijl het voor
de club wenselijk kan zijn om de overeenkomst juist voort te zetten.
Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn bij een faillissement van huurder A,
omdat de club de overeenkomst met huurder B wenst voort te zetten.

Aansprakelijkheid bij schade en faillissement
Bij aansprakelijkheid is de hoofdregel dat alleen de schadeveroorzaker
aansprakelijk is (en indien de huurders gezamenlijk de schade veroorzaakt hebben, elk voor hun deel).
Echter, indien in de overeenkomst nadrukkelijk het volgende wordt
opgenomen: “Huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens elkaar voor alle
verplichtingen en schulden die de huurders jegens de club hebben of zullen
verkrijgen uit hoofde van deze overeenkomst”, dan kan huurder B aangesproken worden voor het gehele schadebedrag voor schade veroorzaakt
door huurder A (of door de huurders gezamenlijk). Deze hoofdelijkheid
biedt de club aanzienlijk meer zekerheid, nu zij iedere huurder voor het
volledige bedrag mag aanspreken. Ook hoeft de club niet meer aan te
tonen voor welk deel van de schade iedere huurder aansprakelijk is.

Insolventie/faillissement van een huurder
Bij faillissement en soortgelijke situaties waarbij huurder A wegvalt,
blijft de overeenkomst in principe doorlopen met huurder B (tenzij de
club deze beëindigt), maar alleen mits de bepaling inzake tussentijdse
beëindiging correct is opgesteld.
In een dergelijke situatie dient duidelijkheid gecreëerd te worden
omtrent de vergoedingen voor de businessunit en eventuele nieuwe
huurders. Dient huurder B dan de volledige businessunit af te nemen
en alle (huur)kosten te voldoen? Dat is mogelijk, maar dient wel
contractueel vastgelegd te worden. Mag huurder B een nieuwe tweede
huurder aandragen en mag de club die dan weigeren of niet? Ook hier
dienen afspraken over gemaakt te worden.

Conclusie
Voor de club is vooral van belang dat men zich realiseert dat een meerpartijen-overeenkomst afwijkt van een tweepartijen-overeenkomst
en dat er vaak sprake is van maatwerk. Wij kunnen ons bovendien
voorstellen dat het bovenstaande niet voor een ieder even eenvoudig te
begrijpen, laat staan aan te passen is. Het is dan ook aan te raden om in
voorkomende gevallen de FBO in te schakelen.
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Training preventiemedewerkers
11 februari 2014
›› Op dinsdag 11 februari 2014 heeft de door de FBO geïnitieerde
training voor preventiemedewerkers plaatsgevonden. Josje Salentijn
van Salentijn consult heeft deze training in het Voetbalhuis te Zeist
gegeven voor een groep van 17 deelnemers van 11 clubs uit het betaald
voetbal. Het onderwerp ‘preventiemedewerkers’ is zeer actueel,
hetgeen ook bleek uit de interesse die de clubs in de training bleken te
hebben; de training was volgeboekt in een tijdsbestek van twee dagen.
Door middel van foto’s van mogelijke gevaarlijke situaties, maar ook
‘best practices’ heeft men de arbeidsomstandigheden in de eigen BVO
kunnen evalueren. Er konden op deze wijze veel herkenbare situaties
met elkaar worden doorgesproken, zoals bijvoorbeeld agressie en
geweld van supporters.
Naast de onderdelen: de structuur van de Arbowet, taken en rollen van
preventiemedewerkers en de RI&E, zijn ook specifieke onderwerpen
aan bod gekomen zoals de bedrijfsongevallenpyramide, de arbeidstijdenwet, brancherisico’s en vrijwilligers. Tevens heeft men in de digitale
RI&E tool van de FBO, die speciaal voor het betaald voetbal is ontwikkeld, mee kunnen kijken en een korte instructie kunnen meemaken.
Zoals reeds eerder gecommuniceerd, zal deze tool per 1 juli 2014
wegens te weinig gebruik komen te vervallen.
Elke deelnemer heeft een map ontvangen met behalve de behandelde
stof van de training, ook een functiebeschrijving van preventiemedewerkers en de eerder door de FBO opgemaakte Regeling Ongewenst
Gedrag. De training heeft een rapportcijfer gescoord van 7,9 en kan
eventueel worden opgevolgd door de training ‘RI&E in een halve dag’,
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waarin men een eigen RI&E kan opstellen in slechts een paar uur.
Deelnemers kunnen tot een half jaar na de training per mail vragen
stellen aan de trainer. Deze worden, mits eenvoudig te beantwoorden,
kostenloos beantwoord.
Voor meer informatie aangaande de workshop en/of de training RI&E in
een halve dag, kunt u contact opnemen met Andrea Timmerman (FBO)
via telefoonnummer 0343-438434 of via e-mail
andrea.timmerman@fbo.nl.

Ledenvergadering
FBO op 15 mei a.s.
›› De ledenvergadering van de FBO vindt dit voorjaar plaats op
15 mei a.s. De vergadering zal plaatsvinden in het Golden Tulip
hotel Victoria te Hoenderloo en zal aanvangen om 10:30 uur.
Onderwerpen op de agenda zullen onder meer zijn de begroting
voor het seizoen 2014/2015 en de CAO voor Contractspelers
Betaald voetbal.
De vergaderstukken worden de leden in week 18 zowel
digitaal als per post toegezonden.

15 MEI
Ledenvergadering FBO

Spelersvakbonden niet in
cassatie tegen uitspraak Hof
›› De spelersvakbonden VVCS en ProProf gaan niet in cassatie tegen
de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam inzake de TV-gelden.
Daarmee komt er een definitief einde aan een rechtszaak die reeds liep
sinds 2003. In dat jaar startte de spelersvakbonden een zaak op waarin
mede op basis van het portretrecht een deel van de opbrengsten uit
de exploitatie van de mediarechten met betrekking tot voetbalwedstrijden, werd geëist.
De rechtbank stelde de KNVB, ECV, CED en de clubs in 2004 in het
gelijk. De vertegenwoordiging van de spelers heeft hieropvolgend appèl
aangetekend en haar standpunten in april van vorig jaar toegelicht bij
het Gerechtshof te Amsterdam. Het Gerechtshof bevestigde in december 2013 het oordeel van de rechtbank. Ook het Hof was van mening
dat spelers naast hun reguliere salaris géén aanspraak op vergoedingen
kunnen maken voor het feit dat deze wedstrijden op televisie worden
uitgezonden. De vakbonden hadden tot 10 maart jl. de tijd om in cassatie te gaan.

RI&E in een halve dag voor
betaaldvoetbalorganisaties
›› De FBO en De Goede Praktijk organiseren op 29 april a.s. de
workshop ‘De RI&E in een halve dag!’ Hierin begeleidt een deskundige
van De Goede Praktijk een groep betaaldvoetbalorganisaties bij het
uitvoeren van de RI&E. Na afloop gaat de deelnemende club met een
ingevulde én getoetste RI&E naar huis.
Is uw betaaldvoetbalorganisatie nog niet in het bezit van een RI&E, dan
is dit uw kans! Inschrijving voor de workshop vindt plaats via de site van

De Goede Praktijk (http://www.degoedepraktijk.nl/
nieuwsartikel.asp?nummer=69).
Wees er snel bij, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt
en de vorige workshop was razendsnel gevuld. Daarnaast is de FBO
voornemens per 1 juli a.s. het faciliteren van de gratis RI&E-tool stop te
zetten. Bij succesvolle inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk een
bevestiging.

Aanpassing Flexwet
met jaar uitgesteld
›› Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft afgelopen
maand besloten de wijziging van de zogenoemde ketenbepaling met een jaar uit te stellen. Die wijziging houdt in dat
werknemers niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar
aanspraak kunnen maken op een vast contract om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken.
De overige aanpassingen betreffende de Wet Werk en Zekerheid zijn eveneens door de Tweede Kamer aanvaard. Deze
wijzigingen zijn in de vorige editie van VoetbalZaken reeds
nader besproken.
Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer.
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