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Lobby FBO vanwege
aanpassingen Flexwet
In samenwerking met de spelersvakbonden VVCS en Proprof en de KNVB is de FBO een politieke lobby gestart,
teneinde het kabinet te wijzen op het gevaar van de voorgenomen aanpassingen rondom de zogeheten Flexwet.

2. De mogelijkheden om per CAO af te wijken
worden fors beperkt waardoor nu nog slechts
maximaal 6 contracten in een periode van 4

De overkoepelende partijen willen - vanwege het specifieke karakter van de sector
– de flexibiliteit juist behouden om in goed

jaar mogelijk zijn.

overleg af te kunnen wijken van de algemene
bepalingen van de Flexwet. Hiermee wordt de
positie van werknemers, werkgevers en het
Nederlandse voetbal gewaarborgd.

Beide wijzigingen zouden ertoe leiden dat de
voor de bedrijfstak betaald voetbal noodzakelijke mogelijkheden voor flexibiliteit ten
aanzien van contracten, verdwijnen.
Het type werk dat binnen de bedrijfstak
betaald voetbal wordt verricht (door spelers),
is seizoensgebonden. Daarnaast kan dit werk
‘slechts’ gedurende een bepaalde (beperkte)
periode worden verricht; de carrière van een
topsporter is logischerwijs aanzienlijk korter
dan die van werknemers in andere bedrijfstakken.

›› Op 11 april 2013 bereikte het kabinet met
de sociale partners een akkoord over herstructurering van de arbeidsmarkt. Onderdeel
van dit akkoord is een aantal maatregelen om
misbruik van de huidige Flexwet aan te pakken. Het kabinet stelt voor om de Flexwet op
twee belangrijke punten aan te passen:
1. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd die elkaar binnen een periode van 6
maanden (nu 3) opvolgen, ontstaat bij het 4e
contract of na 2 jaar (nu 3) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
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Mede vanwege deze bijzonderheden, bestaat
er binnen de bedrijfstak betaald voetbal al
jarenlang een constructief overleg tussen de
sociale partners die een specifieke CAO voor
contractspelers in het betaald voetbal overeen zijn gekomen. Binnen deze CAO is een
goed evenwicht gevonden tussen de belangen
van de werknemers enerzijds en de belangen
van de werkgevers anderzijds. Van oneigenlijk
gebruik van flexibele arbeid is in de bedrijfstak
geen sprake. Er bestaat in dit verband dan ook
geen onevenwichtigheid tussen flexibiliteit en
zekerheid.
Indien de mogelijkheid om per CAO af te
wijken van deze ‘vernieuwde’ Flexwet voor
het betaald voetbal zou verdwijnen, betekent dit een aantasting van het hierboven
beschreven evenwicht tussen de belangen
van de werknemers en werkgevers binnen
de bedrijfstak.

Inmiddels zijn de nodige contacten met
de overheid gelegd, zijn de verschillende
politieke partijen geïnformeerd over ons
standpunt en lijkt de lobby zijn vruchten ook
te hebben afgeworpen. Met name gezien het
feit dat Minister Asscher zeer recentelijk
heeft aangegeven op dit punt specifiek een
uitzondering voor het betaald voetbal te willen creëren. De FBO zal haar leden uiteraard
op de hoogte houden van het verdere verloop
van deze zaak.
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Wannet Sports Insurance
zesde Nederlands Kampioen Golfen
Betaald Voetbal
Op maandag 16 september jl. heeft voor de zesde keer het door de FBO georganiseerde Nederlands Kampioenschap Golfen
Betaald Voetbal plaatsgevonden. Het toernooi werd wederom 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 Nijmegen te
Groesbeek streden in totaal 22 teams (drie a
vier personen per team) om het Nederlandse
kampioenschap alsmede om diverse overige
prijzen. De eerste prijs in het teamklassement
ging dit jaar naar Wannet Sports Insurance.
Onder andere werd verder deelgenomen door
teams van betaaldvoetbalorganisaties, in de
sector betaald voetbal actief zijnde belangenverenigingen, de KNVB en een team van
scheidsrechters.
Het golftoernooi was al met al wederom
een groot succes. De FBO wil via deze weg
nogmaals haar partners Boxx, Team Relocations, Wannet Sports Insurance en het Rijk
van Nijmegen danken, zonder wier bijdrage
de organisatie van het golfevenement niet
mogelijk zou zijn geweest.
Speciale dank is er ook aan Fox Sports en aan
HvR Golfmanagement die de prachtige prijzen
op deze dag wederom ter beschikking hebben
gesteld.

16 DECEMBER
AVBV en Bondsvergadering KNVB

Agenda

Geen verlenging RI&E tool
›› Sinds begin 2008 heeft de FBO het
digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E) instrument op haar website staan
voor gebruik door leden van de FBO. Deze
tool is ontwikkeld om het voor de clubs zo
gemakkelijk mogelijk te maken de door de
Arbowet verplicht gestelde RI&E zelf te
kunnen uitvoeren.
In 2011/2012 heeft de FBO het gebruik van
de RI&E tool nog eenvoudiger trachten te
maken door stagiairs op locatie in te zetten.
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Deze stagiaires waren verantwoordelijk voor
de uitvoering van de RI&E en werden door de
FBO aangesteld en begeleid. Inmiddels hebben
meerdere BVO’s, al dan niet met gebruik van
deze stagiaires, de RI&E uitgevoerd.
Per 1 januari 2014 eindigt het abonnement
van de FBO op het digitale RI&E instrument.
Per die datum is het dus niet meer mogelijk om
gebruik te maken van deze tool. De reden voor
beëindiging van het abonnement zijn de (hoge)
kosten die met het in stand houden van het

instrument gepaard gaan.
Indien er thans nog BVO’s zijn die de Ri&E
nog niet (volledig) hebben uitgevoerd, dan
worden deze ten zeerste aangeraden om dit
alsnog in het huidige najaar te doen.
Voor meer informatie aangaande het
bovenstaande kunt u contact opnemen met
Andrea Timmerman (FBO) via telefoonnummer 0343-438434 of via e-mail:
andrea.timmerman@fbo.nl.
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VoetbalFocus
›› De zomerse transferperiode is inmiddels achter de rug en daarmee
is een drukke periode voor de Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties
tot een eind gekomen. Ondanks dat de transfermarkt op 2 september jl.
is gesloten, bestaat er echter ook na voornoemde datum nog steeds een
mogelijkheid voor de Nederlandse clubs om zich te versterken met spelers. Uit het FIFA-transferreglement, meer specifiek ‘The Regulations
on the Status and Transfer of Players’, alsmede de dispensatierichtlijn
van de KNVB, volgt immers dat een club ook buiten de transferperiode
een speler, die voor het einde van de transferperiode zijn contract met
zijn vorige club heeft beëindigd, mag contracteren. Er is in dat kader
echter wel een aantal aandachtspunten waar de FBO in deze VoetbalZaken graag op wil wijzen.
Momenteel vertegenwoordigt de FBO een Nederlandse club in een
zaak die door een buitenlandse club is aangespannen bij het CAS. In
deze zaak verzocht de speler, die bij de buitenlandse club geregistreerd
stond, de Nederlandse club om daar te komen meetrainen. Door hem en
zijn makelaar werd aangegeven dat de speler transfervrij was omdat hij
zijn contract bij de buitenlandse club immers naar zijn oordeel rechtsgeldig had opgezegd. Op basis van die toezegging mocht de speler bij
de Nederlandse club (eerst) meetrainen om er vervolgens een aantal
maanden later een contract te tekenen.
De buitenlandse club startte echter een procedure bij
ij de FIFA op en
stelde zich op het standpunt dat de speler zijn contract
ct niet
rechtsgeldig had beëindigd. In dat verlengde werd ook
ok de
Nederlandse club door de buitenlandse club op grond
d van
de FIFA-reglementen medeaansprakelijk gehouden voor
de betaling van de gevorderde vergoedingssom die de
e
speler eventueel zou moeten betalen aan de buitenlandandse club. Tevens werd bij de FIFA door de buitenlandse
e
club een verzoek gedaan tot oplegging van sportieve
e
sancties aan de speler en de Nederlandse club.

belang is daarbij dat de bewijslast bij de nieuwe club ligt. De nieuwe
club moet dus bewijzen dat zij niet schuldig kan worden bevonden aan
de contractbreuk dan wel dat geen sprake is van het aanzetten tot contractbreuk. Het is lastig om te voldoen aan deze bewijslast; hoe bewijs
je immers dat je iets niet hebt gedaan? De sportieve sancties kunnen
neerkomen op een transferverbod voor nationale en internationale
transfers, voor de duur van twee transferperiodes.
Gezien het bovenstaande verdient het aanbeveling om alert te zijn bij
het contracteren van ‘transfervrije’ spelers. De rechtspraak van de FIFA
en het CAS biedt aanknopingspunten om de risico’s op eventuele oplegging van sportieve sancties te minimaliseren. Uit de rechtspraak volgt
namelijk dat het nieuwe clubs wordt aanbevolen om bij de oude club
altijd na te gaan of de speler daadwerkelijk transfervrij is. Uit de rechtspraak volgt eveneens dat, een (bij voorkeur) schriftelijke toestemming
van de oude club, waarin staat dat de speler daadwerkelijk transfervrij
is, voldoende is om als contracterende club niet te worden veroordeeld
voor sportieve en financiële sancties. Denk bij het contracteren van
“transfervrije” spelers ook aan eventueel verschuldigde opleidingsvergoedingen, waarbij in beginsel alleen middels ondertekening van een
afstandsverklaring door de oude club – een zogeheten waiver – rechtsgeldig afstand kan worden gedaan. Ook ten aanzien van dergelijke
situa
situaties heeft de FBO rechtszaken bij de FIFA, waarbij
subs
substantiële bedragen worden geclaimd door oude clubs
De F
FBO adviseert al met al om bij het aantrekken van een
tran
transfervrije speler rekening te houden met bovengenoemd
de valkuilen en om daarnaast te allen tijde contact op te
nemen met de oude club om te verifiëren of de speler
ook daadwerkelijk transfervrij is.

In de FIFA-reglementen is opgenomen dat indien
wordt vastgesteld dat de speler een vergoeding
dient te betalen aan zijn voormalige club vanwege
onrechtmatige contractbreuk, zijn nieuwe club
naast de speler automatisch aansprakelijk wordt
voor de betaling ervan. Speler en nieuwe club zijn
dan gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk voor
die betaling. Ten tweede bepaalt het artikel dat de FIFA
FA
daarnaast ook nog eens sportieve sancties kan opleggen
gen
aan de nieuwe club.
Voor de oplegging van sportieve sancties is echter wel
el
vereist dat de nieuwe club schuldig wordt bevonden
aan contractbreuk dan wel dat die nieuwe club heeft
aangezet tot de vermeende contractbreuk. Van
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Functie waarderen en belonen
binnen het betaald voetbal
›› Het afgelopen jaar heeft de FBO in
samenwerking met Deloitte Consulting een
handboek functiewaardering voor betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) gecreëerd. In
onderhavig artikel gaat Deloitte nogmaals
op dit handboek in.
Een eerste reactie op financiële problemen
is vaak het terugbrengen van het kostenniveau. Allerlei overbodig geachte activiteiten
worden stilgelegd dan wel afgestoten. Zaken
die werden uitbesteed worden wellicht weer
zelf gedaan omdat dit goedkoper is. Personeel wordt strenger beoordeeld en wordt
aangezet tot hogere arbeidsproductiviteit en
ontslagrondes vinden plaats. Aan de andere
kant zal alles in het werk worden gesteld om
de inkomsten te verhogen.
Waar organisaties over het algemeen in
eerste instantie nog voornamelijk kosten
bespaarden om de crisis te overleven, zijn
ze nu vaker van plan om minder te gaan
investeren. Uit onderzoek blijkt, dat getracht
wordt zowel de uitgaven op de korte als de
lange termijn terug te brengen. Nog maar
weinig wordt gedacht aan het veranderen
van het bedrijfsmodel om de gevolgen van de
crisis te bezweren. Het is echter van belang
om als organisatie te realiseren, dat er een
keer een einde komt aan uitgaven die men
kan besparen. Organisaties worden eigenlijk
gedwongen om na te denken over hun
strategie en de inrichting van hun organisatie. Zeker in tijden van crisis is het namelijk
zaak om voorbereid te zijn op de continuïteit
voor de dag van morgen en overmorgen en is
innovatie noodzakelijk. Hierdoor zullen bestaande verhoudingen binnen de organisatie
moeten veranderen.
Naar de mening van Deloitte geldt dit niet
minder voor BVO’s.
Juist nu is het van belang de strategie van de
organisatie onder de loep te nemen en wellicht drastisch te wijzigen. Hierdoor zal, naar
alle waarschijnlijkheid, de organisatiestructuur worden aangepast. Functies vervallen
en nieuwe functies worden gecreëerd. Een
reorganisatie waarbij afscheid genomen
wordt van werknemers of een andere
functie wordt aangeboden aan werknemers,
is het gevolg. Wat veel organisaties zich niet
realiseren, is dat dit het uitgelezen moment
is om de bestaande arbeidsvoorwaarden
kritisch te bekijken en waar mogelijk te versoberen. Sterker nog; 85% van de werkgevers heeft tot op heden geen veranderingen
aangebracht in de arbeidsvoorwaarden
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terwijl bij ongeveer 50% van de werkgevers
banen verdwenen, zo blijkt uit het ArbeidsvoorwaardenSurvey 2010 van adviesbureau
Mercer en Centraal Beheer Achmea.
Binnen de wereld van het betaald voetbal is
er, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte (onder niet voetbal gerelateerde werknemers),
net als in de bankenwereld veelvuldig sprake
van zogenaamde ‘gouden handboeien’. Naast
het feit dat BVO’s aansprekende organisaties zijn om voor te werken, lagen en liggen
arbeidsvoorwaarden vaak zó ver boven de
marktwaarde dat er nauwelijks uitstroom
plaatsvindt – gedwongen ontslagen uitgezonderd. Net als banken zullen BVO’s dus
terug moeten naar passende beloningsniveaus en minder riante arbeidsvoorwaarden
om de crisis door te komen en daarna gezond
weer verder te kunnen.
Hiervoor zijn de volgende acties noodzakelijk:
• Ontwikkel een nieuwe business strategie
die aansluit bij de huidige en te verwachten marktontwikkelingen.
• Richt de organisatie zodanig in dat deze de
business strategie optimaal ondersteunt.
• Bepaal:
- Welk talent echt nodig is om succesvol te
zijn.
- Welk aanbod nodig is om dit talent aan te
trekken, vast te houden en te motiveren.
• Vertaal de nieuwe business strategie naar
een ondersteunend beloningsprogramma.
• Zet richtlijnen op voor de totale propositie van de toekomst en het primaire en
secundaire beloningspakket dat daar bij
aansluit.
• Implementeer het beloningsprogramma.

Colofon

Het afgelopen jaar heeft Deloitte in samenwerking met de FBO en ondersteund
door medewerkers en directieleden van
onder meer Ajax, PSV en sc Heerenveen
een standaard loongebouw ontwikkeld voor
veelvoorkomende functies binnen BVO’s.
Dit loongebouw kan een prima uitgangspunt
vormen voor het aanpassen van het beloningsbeleid binnen uw organisatie. Deloitte
adviseert u hier uiteraard graag over.
Eveneens kan Deloitte u ondersteunen bij het
herijken van uw strategie, het optimaliseren
van uw bedrijfsvoering, het reduceren van
kosten, formatiereductie en het ontwikkelen
van ondersteunend HR-instrumentarium.
Voor meer informatie aangaande het
bovenstaande kunt u contact opnemen
met Andrea Timmerman (FBO) via telefoonnummer 0343-438434 of via e-mail:
andrea.timmerman@fbo.nl.
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