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Meldingsplicht bij in- of uitlening
van arbeidskracht
›› Per 1 juli jl. is er een wetswijziging
doorgevoerd in de zogeheten Wet Allocatie
Arbeidskrachten Door Intermediairs
(WAADI). Deze wijziging heeft directe
gevolgen voor bedrijven die werknemers
in- of uitlenen aan andere organisaties.
De FBO heeft haar partner RSM Wehrens
Mennen & de Vries gevraagd uit te leggen welke

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de illegale arbeid en de
uitbuiting van medewerkers terugdringen. Als
een gevolg van deze wet worden helaas niet
slechts de probleemgevallen aangepakt, maar
moeten alle bedrijven die arbeidskrachten (al
dan niet incidenteel) ter beschikking stellen
dit melden in het Handelsregister. Aangezien
het in -en uitlenen in de voetballerij veel voor-

gevolgen deze wetswijziging heeft voor de
betaaldvoetbalorganisaties in Nederland en hen
verzocht een advies te formuleren. Op basis
van de huidige stand van wet- en regelgeving
en jurisprudentie, alsmede haar interpretatie
daarvan, legt RSM een en ander hieronder uit.

komt, zal ook in deze bedrijfstak actie moeten
worden ondernomen.

Uitlenen
Leent uw BVO spelers (of andere arbeidskrachten) - tegen betaling - uit aan andere
ondernemingen/BVO’s? In dat geval bent u
vanaf 1 juli 2012 verplicht dit te melden in het
Handelsregister. Aangezien de boetes bij het
niet voldoen aan deze meldingsplicht behoorlijk kunnen oplopen, adviseren wij u snel actie
te ondernemen.

• Uw BVO stelt een arbeidskracht ter
beschikking aan een andere onderneming/
BVO;
• Uw BVO ontvangt hiervoor een
vergoeding (huursom) van de inlenende
ondernemer/BVO;
• De arbeidskracht werkt onder toezicht en
leiding van de inlenende ondernemer/BVO.

Achtergrond wetswijziging
Met de nieuwe Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) wil het

Van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is sprake indien aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

1 Bedrijfsmatig uitlenen van arbeidskracht
De Wet WAADI verplicht bedrijven die
bedrijfsmatig personeel uitlenen hun bedrijfsactiviteit in het handelsregister aan te

Contract FBO en
GoldenTulip uitgebreid

vullen met de nevenactiviteit: “ter beschikking
stellen van arbeidskrachten”. Aangezien van
het bedrijfsmatig uitlenen van personeel in de
regel slechts sprake is bij uitzendbureau’s en
dergelijke ondernemingen, zal een aanpassing
van de bedrijfsactiviteit bij BVO’s - naar onze
inschatting - niet noodzakelijk zijn.
2 Niet-bedrijfsmatig uitlenen van
arbeidskracht
Waar veel BVO’s wel mee te maken zullen
krijgen is de meldingsplicht bij het nietbedrijfsmatig ter beschikking stellen van
arbeidskrachten. Hiermee wordt immers
gedoeld op het in -of uitlenen van spelers,
stewards/materiaalmannen en dergelijke door
bedrijven waarvan de in -en uitlening van
personeel niet tot de reguliere activiteiten
behoort (zoals BVO’s).
Het doen van een dergelijke melding kan eenvoudigweg door middel van een email aan de
Kamer van Koophandel waaronder uw BVO
ressorteert.
Lees verder op de volgende pagina.

Partners FBO:
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De FBO en EHP (European Hospitality Group) hebben hun partnercontract verlengd en
aangevuld met een aantal extra hotels. Hierdoor wordt het voor de FBO makkelijker om
vergaderingen en bijeenkomsten in meerdere (en centralere) delen van het land te organiseren. Naast Golden Tulip Victoria Hotel te Hoenderloo kan de FBO door de aanpassing
van de overeenkomst voortaan ook gebruik maken van
de Golden Tulip vestigingen in onder meer Doorwerth,
Amersfoort, Loosdrecht, Eindhoven, Rotterdam,
V I C TO R I A
Kerkrade en Heerenveen.
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Na uw melding zal op de website www.kvk.nl/
waadi zichtbaar worden dat uw onderneming
heeft voldaan aan haar meldingsplicht. Hierdoor weet een inlenende partij dat zij - zonder
risico op boeten op grond van de wet WAADI
- arbeidskrachten van uw BVO kan inlenen.
3 Meldingsplicht voor buitenlandse
BVO’s die in Nederland arbeidskracht ter
beschikking stellen
Ook voor buitenlandse BVO’s die spelers ter
beschikking stellen aan Nederlandse BVO’s
heeft deze wet gevolgen. Indien een buitenlandse BVO een speler verhuurt aan een
Nederlandse BVO, zal de buitenlandse BVO
zich voor deze activiteit moeten laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Deze formele verplichting is vrij
eenvoudig, maar zal naar verwachting tot de
nodige uitvoeringsproblemen leiden. In dit
kader zal de FBO (tezamen met RSM) spoedig
in overleg treden met het Ministerie van SZW.
Over de uitkomsten hiervan wordt u uiteraard
te zijner tijd nader geinformeerd.

Gevolgen van schending meldingsplicht
(voor uitlener)
Indien bij inspectie door het Ministerie SZW
blijkt dat een uitlener zijn meldingsplicht niet
heeft uitgevoerd, kan deze een boete krijgen
van € 12.000,- per werknemer. Bij een tweede
overtreding (€ 24.000,- per werknemer) of
derde overtreding (€ 36.000,- per werknemer) binnen 5 jaren, lopen de boetes nog
verder op.
Gevolgen van schending onderzoeksplicht
(voor inlener)
De hierboven genoemde boete voor de
uitlener kan voor hetzelfde bedrag worden opgelegd bij de inlener, indien deze
arbeidskracht inleent bij een partij die haar
meldingsplicht heeft geschonden. Om die
reden is het voor inleners essentieel om op
de site www.kvk.nl/waadi te controleren
of de uitlenende partij een melding in het
handelsregister heeft gedaan. Als dat het
geval is zijn zowel de inlener als de uitlener
gevrijwaard van deze boete.

Conclusie
Resumerend willen wij alle Nederlandse
BVO’s adviseren zo spoedig in het Handelsregister een aantekening op te laten nemen
dat uw BVO arbeidskrachten ter beschikking stelt. Hiertoe volstaat een email aan het
handelsregister waaronder uw onderneming
ressorteert. Na uw melding zal voor inlenende
clubs op de site www.kvk.nl/waadi te zien
zijn dat uw BVO geregistreerd is. Nadat alle
Nederlandse BVO’s geregistreerd zijn, zal
er bij binnenlandse verhuur geen probleem/
risico meer bestaan.
Bij internationale huur bestaat vooralsnog
het risico dat uw BVO als inlenende partij een
boete krijgt opgelegd van - in eerste aanleg € 12.000,- per speler. Om dit risico in te perken zal de FBO spoedig in overleg treden met
het ministerie, om tot een praktisch werkbare
oplossing in deze te komen.

ProProf vijfde Nederlands Kampioen
Golfen Betaald Voetbal
prijzen. De eerste prijs in het teamklassement
ging voor de tweede keer naar spelersvakbond ProProf.
Onder andere werd deelgenomen door teams
van betaaldvoetbalorganisaties, in de sector
betaald voetbal actief zijnde belangenverenigingen, de KNVB en een team van scheidsrechters. Naast de golfholes was er door de
FBO wederom een speciale footgolf-hole
aangelegd. Deze hole werd dit jaar bemand
door Footgolf Holland die op deze wijze de
footgolf sport en hun organisatie verder op de
kaart kon zetten.
›› Op 17 augustus jl. heeft voor de vijfde keer
het door de FBO georganiseerde Nederlands
Kampioenschap Golfen Betaald Voetbal
plaatsgevonden.
Na een eerste succesvolle kennismaking
afgelopen jaar werd het toernooi dit jaar
georganiseerd in nauwe samenwerking met

HvR Golfmanagement, in de personen van
Hans van Rooden en Arjan van der Velden.
Op de Golfclub Het Rijk van Nunspeet te
Nunspeet streden in totaal 22 teams (drie a
vier personen per team) in wederom perfecte
(weers)omstandigheden om het Nederlandse
kampioenschap alsmede om diverse overige

15 NOVEMBER 2012
Vennotenvergadering ECV

Agenda
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10 DECEMBER 2012
AVBV KNVB
17 DECEMBER 2012
Bondsvergadering KNVB

Het golftoernooi was al met al wederom een
groot succes. De FBO wil via deze weg nogmaals haar partners Menzis, Team Relocations, USG Juristen, Wannet Sports Insurance
en het Rijk van Nunspeet danken, zonder wier
bijdrage de organisatie van het golfevenement
niet mogelijk zou zijn geweest.
Speciale dank is er ook aan Eredivisie Live,
Jupiler League, Aproach Golf (Aad van Os),
Golfjunkie (Bart Nijsink) en Footgolf Holland
die de prachtige prijzen op deze dag ter
beschikking hebben gesteld en aan HvR Golfmanagement voor de prettige en succesvolle
samenwerking.
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VoetbalFocus
›› De FBO heeft de afgelopen periode haar lid Vitesse bijgestaan in een
arbitrageprocedure in een door haar speler Alexander Büttner aangespannen zaak. In deze zaak diende de speler bij de KNVB een verzoek
tot spoedarbitrage in en verzocht de speler primair tot ontbinding van
zijn contract op grond van gewichtige redenen. De gewichtige redenen
zouden er volgens de speler in gelegen moeten zijn dat de arbeidsverhouding ernstig was verstoord geraakt, door toedoen van Vitesse.
Meer concreet beschuldigde Büttner Vitesse er van dat laatstgenoemde niet wenste mee te werken aan een eventuele overgang van de speler naar een buitenlandse club voor een naar het oordeel van de speler
redelijke vergoeding. Vitesse voerde daarentegen aan dat het de speler
zelf was die een eventuele overgang blokkeerde en dat zij het recht had
om zelf de hoogte van een redelijke vergoeding te bepalen. In dat kader
voerde Vitesse aan dat reeds overeenstemming was bereikt tussen
alle partijen ter zake van de overgang van Büttner naar de Engelse club
Southampton.

De commissie gaf aan dat alleen wanneer zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen, een ontbinding gerechtvaardigd kan zijn.
Op grond van de overgelegde stukken kwam de commissie tot het
oordeel dat tussen Büttner en de Engelse club Southampton wel
degelijk overeenstemming was bereikt, alhoewel dat door Büttner in de
procedure werd bestreden. Het was naar het oordeel van de commissie
onbegrijpelijk dat Büttner niet naar de medische keuring was afgereisd
en de overgang naar Southampton hierop had laten afketsen, te meer
daar Vitesse, in een poging een compromis te bereiken, nog een zeker
bedrag had aangeboden. Het niet doorgaan van deze overgang diende
dan ook voor rekening en risico te komen van de speler en kon dan ook
geen grond zijn voor de ontbinding.
De overige in het kader van het primaire verzoek door Büttner
aangevoerde argumenten overtuigden de commissie evenmin. Naar
het oordeel van de Arbitragecommissie van de KNVB was dan ook
onvoldoende gebleken dat de verhouding tussen Büttner en Vitesse
onherstelbaar verstoord was geraakt.
Ook de subsidiaire vorderingen van Büttner werden door de commissie
afgewezen. In het kader daarvan benadrukte de commissie eveneens
dat het Büttner zelf was geweest die de overgang naar Southampton
uiteindelijk had tegengehouden door niet mee te weken aan de medische keuring, terwijl Vitesse en Southampton al tot overeenstemming
waren gekomen. De commissie achtte de argumenten van Büttner om
een gelimiteerde transfersom te laten opnemen, onvoldoende zwaarwegend.

Subsidiair eiste Büttner dat hij weer zou worden toegelaten tot het
eerste elftal van Vitesse en tevens vorderde hij subsidiair dat zijn overeenkomst zou worden voorzien van een gelimiteerde transfersom ter
hoogte van een bedrag van 1 miljoen euro.

Ten aanzien van de wedertewerkstelling in het eerste elftal, refereerde
de commissie aan het feit dat Vitesse zich de contractuele bevoegdheid
had voorbehouden om Büttner in te delen bij de selectie van het eerst
elftal dan wel bij de beloften. De Arbitragecommissie meende dan ook
dat er geen reden was om Büttner weer tot de selectie van het eerste
elftal toe te laten, maar, zo oordeelde de Arbitragecommissie van de
KNVB ook, dat dat anders had kunnen komen te liggen als na 31 augustus 2012 zou blijken dat Büttner nog steeds bij Vitesse onder contract
zou staan.

Bij de beoordeling van het geschil benadrukte de Arbitragecommissie
van de KNVB dat partijen in 2011 hadden gecontracteerd zoals zij hadden gedaan en dat Büttner bij de contractbesprekingen was bijgestaan
door zowel een zaakwaarnemer alsmede door een advocaat. Büttner
was destijds expliciet akkoord gegaan met de bepaling in zijn contract
dat Vitesse vrij was om de hoogte van een eventuele afkoopsom te
bepalen ingeval een andere club geïnteresseerd zou zijn, zo oordeelde
de commissie. De Arbitragecommissie benadrukte in het vonnis, zoals
zij dat ook reeds in eerdere vonnissen had gedaan, dat niet snel in de
rechtsverhouding tussen partijen zou worden ingegrepen.

De uitkomst in bovenstaande zaak is geheel in lijn met eerdere rechtspraak van de Arbitragecommissie van de KNVB. De FBO is onder meer
in het belang van het Nederlandse voetbal content met de uitspraak, te
meer omdat Vitesse op alle punten in het gelijk is gesteld. De uitspraak
bevestigt bovendien dat alleen indien zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen een contract tussentijds kan worden beëindigd
en dat het dus van doorslaggevend belang kan zijn indien een club een
bepaling opneemt in de arbeidsovereenkomst met een speler dat zij het
recht voorbehoudt om een speler in te delen in haar eerste dan wel het
belofte-elftal.
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Even voorstellen: USG-Juristen
›› Zoals in de vorige editie van VoetbalZaken aangegeven, is USG Juristen per 1 juli jl.
toegetreden als nieuwe partner van de FBO.
In dit artikel stelt USG Juristen zich verder
aan u voor en wordt er nader ingegaan op het
partnership met de FBO.
USG Juristen is (onder de naam Utrechtse
Juristen Groep) opgericht in 1993 en is sinds
juli 2006 onderdeel van USG People onder de
divisie USG Professional Solutions. USG Juristen is voor opdrachtgevers een partner in de
juridische dienstverlening in de breedste zin.
De focus van USG Juristen is volledig gericht
op de inzet van juridische expertise bij en ten
behoeve van haar opdrachtgevers, zodat deze
zich beter kan richten op haar kernactiviteiten.
Dit doel bereikt USG Juristen bij voorkeur door
het aangaan van een nauwe samenwerking met
haar opdrachtgever waarbij USG Juristen haar
brede juridische expertise zowel op inhoudelijk
als procesmatig vlak inzet.
Meer dan 150 juristen die ervaring hebben in
de advocatuur, het bedrijfsleven of binnen de
overheid werken iedere dag met passie om de
gewenste resultaten met en voor de opdrachtgevers te behalen. USG Juristen is daarmee
marktleider in het leveren van juridische kennis
en capaciteit. Daarbij staan de kernwaarden
Resultaatgerichtheid, Passie, Professionaliteit,
Verbondenheid en Vooruitgang centraal.

tezamen met de aanwezige kennis en een uitgebreid juristen- en advocatennetwerk, maakt
USG Juristen uiterst geschikt als partner van
de FBO.” Jean-Pierre Iriks vult namens USG
Juristen aan: ”Het doel van USG juristen is
uiteraard niet om de dienstverlening van de
FBO over te nemen. Dit zou ook niet kunnen
gezien de brede kennis die reeds binnen de
FBO aanwezig is en het feit dat de FBO zelf de
autoriteit is op het gebied van ‘voetbalrecht’.”

Jean-Pierre Iriks

hebben aan een pragmatische en praktische
begeleiding bij juridische onderwerpen, dan
een formeelwetenschappelijke en theoretische
benadering.”, aldus Serge Rossmeisl namens
de FBO.
“USG Juristen is een partij die aan onze kernwaarden tegemoet komt. De flexibele dienstverleningsvormen en de daarbij behorende
tarieven van USG Juristen zijn beduidend lager
dan menig advocatenkantoor en de manier
van werken kent de laagdrempeligheid die wij
als FBO ook richting onze leden hanteren. Dit,

“Wel willen we waar mogelijk de FBO
ondersteunen en onze kennis en kunde ter
beschikking stellen aan de leden van de FBO,
met name daar waar het gaat om zaken die de
FBO wellicht niet zelf kan begeleiden. Denk
bijvoorbeeld aan rechtbankprocedures (waar
een advocaat vereist is) of het in kaart brengen
van de processen binnen een organisatie op het
gebied van privacy wet- en regelgeving door
middel van de door USG Juristen ontwikkelde
Privacyscan. Daarnaast wensen we ons meer te
profileren binnen de voetbal- en sportwereld
als een partij die met haar uitgebreide netwerk
en achtergrond ondersteuning kan bieden op
het moment dat een organisatie juridische
capaciteit en kennis nodig heeft of wanneer uw
bedrijfsjurist (langdurig) afwezig is
De FBO en USG Juristen zijn in eerste instantie
een partnership aangegaan voor een jaar.

“De FBO is een organisatie die kernwaarden
zoals professionaliteit en laagdrempeligheid
hoog in het vaandel draagt. Wij zijn van mening
dat onze leden anno 2012 meer behoefte

Project functiewaardering
en beloning opgestart
›› De aftrap van het project ‘functiewaardering en beloning in het betaald voetbal’ heeft
op 27 augustus 2012 plaatsgevonden in het
Voetbalhuis te Zeist.
Het project is een samenwerkingsverband
van de FBO en Deloitte en heeft de projectstructuur van een werkgroep en een
klankbordgroep. Aan de werkgroep nemen
personeelsfunctionarissen deel van AFC Ajax,
sc Heerenveen, PSV en Go Ahead Eagles. De
klankbordgroep zal bestaan uit directieleden
uit het betaald voetbal. De samenstelling hiervan is nog niet bekend.
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Doel van het project is te komen tot een
deugdelijk functiewaarderingssysteem met
bijbehorend beloningsgebouw. Hiervoor
worden 30 referentiefuncties uit het betaald
voetbal gewaardeerd en geordend. Dit
functiehuis met het bijbehorende salarisgebouw vormen de basis van het loongebouw
van een individuele betaaldvoetbalorganisatie. Het project zal naar alle waarschijnlijkheid in de managementbijeenkomsten van
november 2012 nader aan de clubs worden
geïntroduceerd.
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