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FBO stelt lidmaatschap
open voor Landelijke
Divisie en Topklasse
de huidige leden. De dienstverlening richting
geassocieerde leden zal dan onder meer
bestaan uit:

De ledenvergadering van de FBO heeft 21 mei jl. ingestemd met het
openstellen van het lidmaatschap van de FBO voor clubs uit de
(toekomstige) Landelijke Divisie en de Topklasse.
›› Door deze instemming wordt het mogelijk
voor clubs uit deze divisies om gebruik te gaan
maken van de dienstverlening van de FBO en
kan de FBO in staat worden gesteld om ook
namens deze clubs de belangen te behartigen
(bijvoorbeeld daar waar het gaat om het afsluit-en van een CAO voor het amateurvoetbal).

Op dit moment kent het betaald voetbal nog
een structuur die gebaseerd is op een ‘open’
Eredivisie en een ‘gesloten’ Eerste Divisie. Dit
betekent concreet dat clubs niet uit de Eerste
Divisie kunnen degraderen naar een lagere
divisie en amateurclubs niet kunnen promoveren naar de Eerste Divisie. Voor de FBO heeft
de huidige structuur ten gevolge gehad dat zij
de afgelopen decennia (nagenoeg) dezelfde
achterban (namelijk de clubs uit de Eerste en
Eredivisie) heeft kunnen vertegenwoordigen
en ondersteunen.

piramidevorm, waardoor promotie vanuit de
Landelijke Divisie naar de Eerste Divisie en
degradatie vanuit de Eerste Divisie naar de
Landelijke Divisie een feit is geworden.

Geassocieerd lidmaatschap
Aan de Topklasse en Landelijke Divisie clubs
zal een zogeheten geassocieerd lidmaatschap
worden aangeboden. Dit betekent dat de
clubs in kwestie (tot een bepaalde hoogte) op
dezelfde wijze gebruik zullen kunnen gaan
maken van de dienstverlening van de FBO als

• Collectieve belangenbehartiging FBO
betreffende overkoepelende werkgeversvraagstukken (richting overheid, KNVB,
FIFA).
• Onbeperkte gebruikmaking modellen FBO.
• Onbeperkte gebruikmaking van informatievoorziening FBO (notities, brochures,
ontvangst VoetbalZaken, gebruikmaking
website via inlogcode).
• Onbeperkte gebruikmaking vergaderingen,
bijeenkomsten, workshops FBO.
• Individuele ondersteuning (gelijk aan dienstenpakket lid FBO tot maximum van 40 uur
per jaar).
In tegenstelling tot de huidige leden zullen
geassocieerde leden geen stemrecht in de
FBO-ledenvergaderingen hebben.
De komende periode zal de FBO met afgevaardigden van de huidigeTop- en Hoofdklasse in gesprek gaan teneinde het voorstel
te bespreken en (desgewenst) nader vorm te
geven.
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Afgelopen december stemde de achterban van de KNVB echter in met de nieuwe
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Inkomenscriterium bekend
›› Zoals bekend moet er bij de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning (TWV)
voor een speler afkomstig uit een land niet behorende tot de Europese Economische
Ruimte (EER) aan enkele criteria worden voldaan. Met name het inkomens- en
kwaliteitscriterium zijn daarbij van belang.
Ieder jaar wordt aan de hand van het door de KNVB vastgestelde gemiddelde
inkomen in de Eredivisie door het UWV het nieuwe inkomenscriterium
vastgesteld. Het voor het seizoen 2015/2016 te hanteren inkomensgemiddelde
bedraagt € 263.077,- bruto.
Dit inkomensgemiddelde betekent dat het salariscriterium voor het seizoen
2015/2016 als volgt zal zijn:
• Voor spelers van 18 en 19 jaar:

€ 197.308,-

• Voor spelers van 20 jaar en ouder:

€ 394.616,-

Voor meer informatie met betrekking tot de verkrijging van tewerkstellingsvergunningen en de criteria die daarvoor gelden, verwijzen wij naar de ‘FBO Brochure
Vreemdelingen’ welke te downloaden is op www.fbo.nl. Uiteraard staat de FBO
beschikbaar voor de begeleiding en afhandeling van de procedures.

UvA Arbeid & Sport Congres
Op 12 juni 2015 vindt het eerste UvA Arbeid & Sport Congres plaats.
Aanleiding is het 10-jarig jubileum van het vak Arbeid & Sport aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA). Bovendien is het 20 jaar geleden dat
het Europese Hof het voor de praktijk belangrijke Bosman-arrest wees.

De sprekers en panelleden op het congres
zullen bestaan uit:
• Prof. dr. R. Parrish;
• mr. J.H. Bennaars;
• dr. R.C. Branco Martins;

›› In de afgelopen 10 jaar is het vak ver-

impact van Europese regelgeving in de afgelo-

• mr. H. Vaz Serra;

anderd en meegegaan met de rechts-

pen 20 jaar na het Bosman-arrest. Ook wordt

• mr. J. Jacobsen Jensen;

ontwikkeling van het sportrecht in het

stilgestaan bij de Wet werk en Zekerheid en

• mr. H.W. Kesler;

algemeen. Sportrecht is in de loop der ja-

de weerslag daarvan op arbeidsrelaties in de

• mr. M.P. Nan;

ren een breder begrip geworden en raakt

sport. De voetbalsector en de ontwikkeling-

• mr. R. Vermeer;

naast het arbeidsrecht ook vele andere

en daarin komen uitgebreid aan de orde.

• mr. F.M. de Weger; en
• mr. C.M. Warners.

rechtsgebieden zoals intellectueel eigendomsrecht en reclamerecht. Tegelijkertijd
is Arbeid en Sport onveranderd een com-

Leden van de FBO kunnen tegen een gere-

plex vakgebied gebleven waarop Europees

duceerd tarief het congres bijwonen. Indien

recht, nationaal recht en reglementen van

u als club hierin geïnteresseerd bent, kunt u

internationale en nationale sportbond-

contact opnemen met de FBO. Het congres

en van toepassing is. Het congres heeft

Ten slotte is er aandacht voor de verbreding

vindt plaats aan de rechtenfaculteit van de

tot doel een overzicht te bieden van de

van het rechtsgebied in een bijdrage over

UvA (Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam).

ontwikkelingen in het vakgebied. Aan de

marketing in sport en wordt stilgestaan bij

Meer informatie over het congres is te vin-

orde komt, in een Engelstalige bijdrage, de

onder andere sponsorcontracten.

den op: http://tinyurl.com/arbeid-en-sport.
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Voetbalfocus
Op woensdag 22 april jl. heeft de KNVB in samenwerking met de FBO een bijeenkomst georganiseerd
inzake de (nieuwe) regelgeving omtrent Intermediairs
en omtrent Third Party Ownership (TPO). De (zeer goed
bezochte) bijeenkomst vond plaats in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.
›› Naast presentaties vanuit de KNVB betreffende de regelgeving was
er sprake van een panel waaraan eventuele vragen omtrent TPO of
Intermediairs gesteld konden worden.

Binnen Nederland heeft het TPO-verbod minder gevolgen dan in eerste
instantie gedacht. Bepaalde vormen van investering blijven namelijk
gewoon mogelijk, mits maar voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden,
waaronder de voorwaarde dat de terugbetaling van de investering
niet direct gelieerd wordt (of kan worden) aan een bepaalde speler of
een bepaald aantal spelers. Zo lijken overeenkomsten waarbij aan een
financier (als tegenprestatie) een bepaald percentage wordt verstrekt
van de totale inkomsten die een club in een bepaalde periode genereert
met al haar activiteiten wel geldig te zijn en lijken overeenkomsten
waarbij aan een financier (als tegenprestatie) een bepaald percentage
wordt verstrekt van de totale inkomsten die een club in een bepaalde
periode genereert met transferactiviteiten ook te zijn toegestaan.

Met name daar waar het ging om TPO bestonden er vanuit de clubs
veel vragen. Zo is lang onduidelijk gebleven wat de FIFA exact onder
TPO zou verstaan en bleef de vraag bestaan welke gevolgen TPO zou
hebben voor de Nederlandse clubs.
Met het begin van de nieuwe transferperiode in zicht was het van belang dat clubs duidelijkheid zouden krijgen over de (on)mogelijkheden
ten aanzien van TPO. Na de nodige druk vanuit en middels overleg tussen de overkoepelende organisaties zoals de FBO en de KNVB, konden
de meeste vragen van clubs op de bijeenkomst nu (eindelijk) worden
beantwoord.

Vormen van TPO
Op de bijeenkomst is TPO onderverdeeld in drie verschillende vormen;
TPO en contractspelers, TPO en intermediairs en TPO en externe investeerders. Hieronder worden de belangrijkste conclusies betreffende
deze drie vormen nogmaals kort nader besproken.

TPO – Contractspelers
De zogeheten meeloopregelingen voor spelers in de vorm van percentages van toekomstige transfersommen zijn vanaf 1 mei jl. niet meer
toegestaan. Meeloopregelingen in de vorm van staffels (die niet de
vorm hebben van een percentage) lijken wel toegestaan te zijn. Hierbij
moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Clubs wordt aangeraden in voorkomend geval de nieuwste FBO-model
arbeidsovereenkomst voor spelers te gebruiken. In dit model zijn de
aanpassingen met betrekking tot de meeloopregeling namelijk reeds
verwerkt.

TPO – Intermediairs
Meeloopregelingen voor intermediairs zijn niet toegestaan. Wel is het
uiteraard mogelijk om met intermediairs nu reeds afspraken te maken
omtrent eventuele toekomstige diensten die de intermediair voor de
club kan gaan uitvoeren. Ook in dit geval wordt aangeraden in voorkomende gevallen gebruik te maken van de door de FBO ten behoeve
van dit doel gemaakte modellen.

Voor investeringsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn afgesloten en waarin een aandeel in een of meerdere ‘transfersommen’
als terugbetalingsvorm is opgenomen, geldt bovendien voorlopig nog
een overgangsregeling, waardoor ook die vormen (nog) niet direct
beïnvloed worden.
Aangeraden wordt om nieuwe investeringsovereenkomsten steeds
eerst ter toetsing voor te leggen aan de FBO en/of de KNVB.

Algemeen advies
De FBO heeft naar aanleiding van de TPO-regelgeving al haar standaard modellen aangepast. Deze aangepaste versies zijn vanaf heden
te downloaden via de website van de FBO. Aangeraden wordt aan alle
clubs om deze modellen in geval van de bovengenoemde vormen te
hanteren. Verder mogen clubs ingeval van twijfel of vragen uiteraard
altijd ook rechtstreeks contact met de FBO op nemen.

TPO – Investeerders
De belangrijkste reden voor de FIFA om het TPO-verbod in te voeren
betrof het feit dat FIFA investeringsconstructies zoals bijvoorbeeld
Doyen, wenste te verbieden. Hiermee moet voorkomen worden dat
contractspelers gebruikt kunnen worden als investeringsobject.
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Cookiewetgeving
aangepast
Op 5 juni 2012 trad er nieuwe telecommunicatiewetgeving in werking.
Via die wetgeving werden strengere regels geïntroduceerd voor het
gebruik van technologie waarbij informatie op het apparaat van een
gebruiker wordt ingesteld (meestal cookies, maar het kunnen ook andere
technologieën zijn) danwel waarbij informatie op een apparaat van een
gebruiker toegankelijk wordt gemaakt.

De regels met betrekking tot de informatieplicht blijven overigens ongewijzigd. Via
bijvoorbeeld een disclaimer dient de bezoeker
geïnformeerd te worden over onder andere
wat voor soort cookies gebruikt worden,
welke informatie daarmee verzameld wordt,
voor welk doel de informatie verzameld wordt
en hoe cookies uitgeschakeld kunnen worden.

›› Deze wetgeving introduceerde de zogeheten cookiewetgeving. De hoofdregels van de
cookiewetgeving zijn dat een eindgebruiker (i)
vooraf duidelijk geïnformeerd dient te worden
over het plaatsen van cookies en de gevolgen
hiervan, en (ii) vooraf toestemming dient te
geven voor het plaatsen van cookies. Uitzonderingen daargelaten is er dan ook altijd

cookies. Voor third party analytische cookies
is in principe ook nog steeds toestemming
noodzakelijk. Echter, voor Google analytics
is geen toestemming noodzakelijk indien gebruik gemaakt wordt van het stappenplan van
het College Bescherming Persoonsgegevens,
waarmee bepaalde instellingen van Google
analytics gewijzigd worden. Door die instel-

Ondanks de gewijzigde regels zal er dus voor
veel websites niets veranderen. De informatieplicht blijft gelijk en alleen voor sommige
cookies is geen toestemming noodzakelijk.
Indien de website gebruik maakt van bijvoorbeeld tracking cookies zal nog altijd toestemming noodzakelijk zijn.

een disclaimer met informatie over cookies
noodzakelijk, plus een verzoek om toestemming dat op de homepage verschijnt bij iedere
nieuwe bezoeker.
In de praktijk zijn er echter veel klachten over
deze cookiewetgeving. De wetgeving zou
klantonvriendelijk zijn en de website eigenaar
veel additioneel werk bezorgen. De wetgever
heeft in dat licht de cookiewetgeving aangepast om deze gebruiksvriendelijker te maken.
Per 11 maart 2015 zijn de regels aangepast.

lingen te wijzigen is daarna sprake van een
geringe inbreuk op de privacy van bezoekers
van de website en hoeft geen toestemming
gevraagd te worden aan de bezoeker.

Voor meer informatie aangaande het bovenstaande kunt u contact opnemen met Rosalie
Tamminga (FBO).

Zo is het aantal cookies waarvoor toestemming niet noodzakelijk is, verruimd. Dit geldt
voor cookies die een ‘geringe inbreuk op de
privacy’ maken. Naast de functionele cookies
(waarvoor al geen toestemming noodzakelijk
was) geldt dat thans ook voor zogenaamde
first party analytische cookies. Deze cookies
worden louter gebruikt om informatie te
verkrijgen over het functioneren van de website. Als een cookie echter surfgedrag gaat
monitoren en de bezoeker kan identificeren,
dan is nog steeds toestemming vereist. Dit
geldt bijvoorbeeld voor zogenaamde tracking

Colofon
VoetbalZaken is een uitgave van de FBO voor de bedrijfstak betaald voetbal.
Bezoekadres
Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist
Postadres
Postbus 96
3700 AB Zeist
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Telefoon: 0343 - 438 430
Fax: 0343 - 438 439
e-mail: voetbalzaken@fbo.nl
Internet: www.fbo.nl

Agenda
Agenda items:

›› 2 juni 2015 Workshop Dossieropbouw

Vormgeving en realisatie
Dinq media bv
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