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Verslag managementbijeenkomsten
19 en 22 november jl.
Als derde onderwerp van de bijeenkomst is de
collectieve zorgverzekering met FBO partner
Menzis aan de orde gekomen. Recentelijk heeft
Menzis de clubs een brief gezonden waarin
zij heeft aangegeven de samenwerking met
de FBO niet te verlengen. De reden van deze
beëindiging was gelegen in het feit dat het in
samenspraak met de FBO ontwikkelde zogeheten voetbaladdendum (te) verliesgevend
bleek te zijn. Met de beëindiging van de samenwerking komt het voetbaladdendum dan ook te
vervallen.

Op 19 en 22 november jl. hebben wederom de FBO managementbijeenkomsten plaats gevonden. De bijeenkomsten vonden plaats in Golden Tulip
Hotel Victoria te Hoenderloo en in Golden Tulip Hotel Jagershorst te Leende.
›› De aftrap van de bijeenkomsten vond plaats
middels een presentatie van Martijn van Rensch
van Deloitte Consulting over het door de FBO
en Deloitte ontwikkelde functiewaarderingssysteem dat gekoppeld is aan een beloningsgebouw voor het betaald voetbal. Dit systeem
is gereed voor gebruik en is op de bijeenkomst
uitgebreid toegelicht.
Na de pauze heeft Andrea Timmerman (FBO)
een voordracht gehouden over het door de FBO

ontwikkelde social media protocol. Dit protocol
helpt clubs (en haar medewerkers) met de vraag
hoe om te gaan met de positieve, maar vooral
ook negatieve kanten van social media. Aan
de hand van concrete voorbeelden is gewezen
op de risico’s en is het protocol doorgenomen. Het protocol kan gehecht worden bij de
arbeidsovereenkomsten met de medewerkers
(waaronder met name uiteraard ook de spelers).
Het model is inmiddels te downloaden via
www.fbo.nl.

Vanuit FBO partner Wannet is gewezen op de
mogelijkheid om via hen een verzekering af
te sluiten die de gevolgen van het addendum
ondervangt. De FBO is op dit moment in gesprek met een nieuwe zorgverzekeringspartner
teneinde in de toekomst een waardig alternatief
voor het voetbaladdendum te kunnen aanbieden. Namens Menzis was Mathijs Versteeg
aanwezig om vragen van de clubs te beantwoorden.
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FBO gesloten tijdens kerstdagen en
oud en nieuw
Van 24 december 2012 tot en met 1 januari 2013 is het voetbalhuis gesloten. Tijdens
deze dagen kunt u in geval van dringende zaken contact opnemen met de FBO via het
mobiele telefoonnummer 06-41506547.
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Controleer arbeidsovereenkomsten
met 65-plussers
›› Nu er door de overheid kritisch gekeken wordt
naar de dekkingsgraad van de pensioenen en het
langer doorwerken van 65-plussers, is het noodzakelijk ook uw arbeidsovereenkomsten met deze groep
werknemers goed onder de loep te nemen.
Met name het artikel dat toeziet op de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd is vaak niet opgenomen
of niet volledig of niet juist geformuleerd. Indien u
bijvoorbeeld de term ‘pensioengerechtigde leeftijd’
gebruikt, dan kan dit op de (deels) door de werkgever
opgebouwde pensioenverzekering slaan, terwijl er
juist de AOW-gerechtigde leeftijd bedoeld is. Bij deze
laatste pensioenvoorziening zal de ingangsdatum
namelijk jaarlijks aan verandering onderhevig zijn.
Met ingang van 1 januari 2013 verschuift de leeftijd
waarop men recht heeft op de AOW-uitkering met
steeds een maand per jaar tot meerdere maanden
per jaar.

deze datum kent veel haken en ogen en pensioenuitvoerders willen hier niet altijd aan meewerken.
Werknemers in wiens arbeidsovereenkomst staat
dat deze beëindigd wordt bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd kunnen te maken krijgen met een
korte periode van geen of weinig inkomen vanwege
deze verschuiving van de leeftijd. Een overbruggingsregeling is er nog niet. Tot die tijd is er een voorschotregeling ingesteld.
Als werkgever kunt u dan ook het beste de volgende
formulering aanhouden bij het pensioenontslagbeding: ‘de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd.’
Daarnaast is het raadzaam om het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst met de
pensioenverzekeraar opnieuw te bekijken en aan te
passen naar deze nieuwe wetgeving.

Daartegenover staat dat de (deels) door werkgever
opgebouwde pensioen-voorziening nog steeds op
65- jarige leeftijd geldig kan zijn. Het opschuiven van

Wijzigingen in pensioen trainers
›› Een aantal BVO’s heeft afgelopen
periode besloten om een deel van hun
trainersbestand onder te brengen in een
aparte onderneming of bijvoorbeeld in
een nieuw op te richten afdeling voor het
vrouwenvoetbal. Strikt gezien vallen de
onderliggende trainers daarmee niet langer
onder de CAO voor Trainer/coaches betaald
voetbal en eindigt daarmee de toezegging
op deelname aan de pensioenregeling.
Enkele BVO’s en coaches hebben echter
aangegeven het belangrijk te vinden dat de
deelname aan de huidige pensioenregeling
blijft bestaan.
In het geval van de coaches betreft het een
relatief ‘gesloten’ groep. Een herhaaldelijk
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in- en uittreding van de pensioenregeling zou behoorlijke impact hebben op de
hoogte van de pensioenaanspraken. Hoewel
de huidige overeenkomst er niet in voorziet
is de FBO van mening dat het mogelijk
moet zijn dat desbetreffende trainers hun
deelname aan de pensioenregeling kunnen
continueren. Echter, enkel en alleen als dit
in goed overleg gebeurd met de (aan de
betrokken afdeling gelieerde) BVO en alle
andere betrokken partijen.
Aegon is inmiddels bereid gevonden om de
overeenkomst open te stellen voor deze
groep (nieuwe) werkgevers en zal de collectieve overeenkomst op dit punt aanpassen. De nieuwe werkgever kan zich door

MAANDAG 10 DECEMBER
AVBV KNVB

middel van een aansluitingsovereenkomst
aan de collectieve regeling verbinden en
zo hun trainer(s) de mogelijkheid geven om
gebruik te maken van de voordelen van de
bestaande collectiviteit.
Als er bij uw BVO een dergelijke ontwikkeling plaatsvindt en u wilt graag een keer
hierover van gedachten wisselen, neemt
u dan contact op met Arco van der Veer,
werkzaam bij de Stichting Contractspelersfonds KNVB. Hij is bereikbaar via
arco@cfk.nl en 0182-571171.

MAANDAG 17 DECEMBER
Bondsvergadering KNVB

MAANDAG 24 DECEMBER
TOT EN MET 1 JANUARI 2013
Voetbalhuis gesloten
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VoetbalFocus
›› Op grond van de FIFA- en (inmiddels ook) KNVB-reglementen dient
de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie (BVO) bij een overschrijving van
een speler als solidariteitsbijdrage een percentage (van veelal 5%) in
mindering te brengen op de met de verlatende BVO overeengekomen
vergoeding. De uit te keren solidariteitsbijdrage zal vervolgens door de
nieuwe betaaldvoetbalorganisatie dienen te worden verdeeld onder de
clubs, waar de speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar als
speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest. Uit recente rechtspraak
van de FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) en de FIFA Players’
Status Committee (PSC) is gebleken dat het voor BVO’s niet (meer)
is toegestaan om hieromtrent andersluidende afspraken te maken. In
deze VoetbalFocus wenst de FBO de clubs hierop te attenderen.
In de praktijk komt het voor dat BVO’s andersluidende afspraken
(lees: afwijken van de KNVB- en FIFA reglementen) met betrekking
tot de betaling van solidariteitsbijdrage maken. Denk hierbij aan de
afspraak dat het percentage ter zake van de solidariteitsbijdrage niet in
mindering wordt gebracht op de met de verlatende BVO overeengekomen vergoeding en zodoende in de transfervergoeding zit inbegrepen.
Daarnaast komt ook de situatie voor dat twee clubs afspreken dat de
transfervergoeding een netto bedrag betreft. In een dergelijk geval
spreken partijen dan af dat de verlatende BVO, naast de overeengekomen transfervergoeding, tevens nog recht heeft op het van
toepassing zijnde percentage ter zake van de solidariteitsbijdrage.

inbegrepen, ondanks dat partijen andersluidend waren overeengekomen. Ook in een recente uitspraak van de PSC werd met klem benadrukt dat in het geval partijen een netto transfervergoeding afspreken
zulks in strijd is met (de interpretatie en gedachte van) de reglementen
van de FIFA. Ook in die zaak oordeelde de PSC dat afwijkende afspraken niet waren toegestaan.
Hoewel het nog geen uitgemaakte zaak is hoe de Court of Arbitration
for Sport (CAS) zal oordelen over in afwijking van de FIFA-regelgeving
gemaakte afspraken omtrent de internationale solidariteitsbijdrage
(kortom, het is dus de vraag of vaste rechtspraak van de FIFA ook in
hoger beroep stand houdt), is de recente rechtspraak van de FIFA in
ieder geval duidelijk en eensluidend: Andersluidende afspraken zijn niet
toegestaan.
De nieuwe club dient bij een internationale overschrijving van een
speler, ter vermijding van ieder risico, te allen tijde het percentage ter
zake van de solidariteitsbijdrage in mindering te brengen op de met de
verlatende club overeengekomen vergoeding. De FBO adviseert de
Nederlandse BVO’s zodoende dan ook om zich hieraan te houden en zal
dit ook op deze wijze aanpassen in haar (transfer)modellen.

In een recente zaak voor de DRC kwamen twee BVO’s overeen dat
de transfervergoeding een netto bedrag ter hoogte van € 6.000.000,betrof. In de transferovereenkomst was in dat kader expliciet tussen
partijen opgenomen dat genoemd transferbedrag exclusief solidariteitsbijdrage was.
Ondanks de gemaakte afspraak weigerde de nieuwe BVO vervolgens
echter toch om naast de betaalde transfervergoeding (welke wel werd
betaald) een solidariteitsbijdrage te betalen. De nieuwe BVO stelde
zich in dat verlengde op het standpunt dat de solidariteitsbijdrage
(toch) in voornoemde transfervergoeding zat inbegrepen.
De DRC oordeelde in deze zaak dat het te allen tijde verplicht is om
(in dit geval) 5% in mindering te brengen op de transfervergoeding. De
DRC benadrukte dat betaaldvoetbalorganisaties niet mogen afwijken
van de verplichte FIFA-regelgeving. Met andere woorden, partijen
waren niet gerechtigd om een netto transfervergoeding overeen te
komen.
In deze zaak kwam de DRC tot het oordeel dat de verlatende BVO
zodoende reeds het percentage van 5% als solidariteitsbijdrage had
ontvangen en dat genoemd percentage in de transfervergoeding zat
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Nog steeds TWV
vereist voor spelers uit
Roemenië en Bulgarije
›› Evenals voorgaande jaren is voor werknemers uit Bulgarije en
Roemenië nog steeds een tewerkstellingsvergunning vereist.
Roemenië en Bulgarije zijn weliswaar toegetreden tot de EU,
maar hebben nog hervormingen nodig met betrekking tot corruptiebestrijding, bestrijding georganiseerde misdaad, voedselveiligheid en aanpassing van het rechtsstelsel. De EU heeft een pakket
overgangsmaatregelen voorgesteld die problemen moeten
voorkomen of verhelpen en de opname van beide landen in de EU
moeten bevorderen.
Dientengevolge is voor Bulgaarse en Roemeense profvoetballers
voorlopig (en derhalve in ieder geval in de aankomende overschrijvingsperiode) nog steeds een tewerkstellingsvergunning
vereist, hetgeen betekent dat deze werknemers voorlopig zowel
aan het inkomenscriterium als het kwaliteitscriterium dienen te
voldoen.

Gevolgen
regeerakkoord

De verwachting is dat de Bulgaarse en Roemeense werknemers

›› Het nieuwe regeerakkoord van de PvdA en de VVD bevat veel
maatregelen die gevolgen zullen hebben voor u als werkgever. Zo is de
huidige regering onder meer van plan om grondige wijzigingen door te
voeren in het ontslagrecht en staan er ook aanpassingen op het pro-

per 1 januari 2014 wel volledig vrij (en dus zonder de eis van een
tewerkstellingsvergunning) zullen kunnen toetreden tot de EU.

gramma als het gaat om de Wet Arbeid Vreemdelingen (die gevolgen
hebben voor de aanvragen van tewerkstellingsvergunningen).
Thans bestaan er echter nog teveel onduidelijkheden omtrent de
exacte gevolgen. Bovendien zullen veel voorgenomen wijzigingen nog
worden aangepast. De FBO zal de discussies op dit gebied de komende
maanden intensief volgen en heeft reeds contact opgenomen met de
betrokken ministeries om bepaalde voornemens nader te bespreken.
De FBO zal de clubs uiteraard nader informeren en adviseren omtrent
de gevolgen van alle wijzigingen indien de benodigde duidelijkheid
daar is. Mocht u als club echter nu reeds vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe kabinetsplannen, dan kunt u hiervoor altijd
contact met ons opnemen.

Even
voorstellen

Colofon

›› Vanwege het zwangerschapsverlof van
Annemarie Beekman heeft de FBO voor
de komende maanden een vervanger aangetrokken. Wouter Koster zal de taken van
Annemarie tot aan haar terugkeer overnemen.

Bezoekadres
Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist

Wouter is zelfstandig jurist en consultant op
het gebied van media & entertainmentrecht. Hij
heeft zijn rechtenstudie gevolgd in Amsterdam.
Wouter is verder ook mede-auteur van het boek
‘De bal is recht’ dat een mooie inkijk biedt in de
juridische kant van het betaald voetbal.
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VoetbalZaken is een uitgave van de FBO
voor de bedrijfstak betaald voetbal.
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