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Nog steeds geen duidelijkheid
in TV-rechten procedure
Er is nog steeds geen vonnis in de zaak tussen de clubs en de spelers inzake de zogeheten en
reeds jarenlang lopende TV-rechten procedure.

›› Al vanaf 2001 zijn de spelers (vertegenwoordigd door de spelersvakbonden VVCS en ProProf) enerzijds en de clubs (en KNVB, CED
en ECV) anderzijds verwikkeld in een discussie omtrent de vraag of
spelers naast hun salaris recht zouden hebben op een extra vergoeding
vanwege het gebruik van hun beeltenissen op TV.
Na een voor de clubs gunstige uitspraak bij de Rechtbank in 2004
gingen de spelers in beroep bij het Gerechtshof.
Afgelopen april vond de mondelinge behandeling van deze zaak plaats
bij het Gerechtshof te Amsterdam. De verwachting was dat het arrest
vervolgens bekend zou worden gemaakt in juli van dit jaar. Tot op heden
wordt het arrest echter steeds aangehouden.
De clubs worden uiteraard onmiddellijk op de hoogte gebracht zodra
de uitspraak bekend is. Voor nu zit er niets anders op dan een en ander
af te wachten. Het Hof heeft laatstelijk aangegeven het arrest te
verwachten in december.
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Aanpassing Wet Arbeid
Vreemdelingen gaat door
›› Ondanks een daarvoor ingezette lobby
van de FBO is de Eerste Kamer recentelijk
akkoord gegaan met een aanpassing van de
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Door
deze aanpassing zullen niet-EU spelers pas na
vijf jaar (in plaats van de huidige drie jaar) in
aanmerking komen voor de titel ‘arbeid vrij’,
zijnde de titel op basis waarvan een niet-EU
speler binnen Nederland geen tewerkstellingsvergunning meer nodig heeft. Voortaan is
een tewerkstellingsvergunning dus pas na vijf
jaar niet meer vereist.
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Een voorgenomen wijziging om niet-EU spelers voortaan jaarlijks opnieuw te toetsen (qua
inkomenscriterium) lijkt wel van de baan. Het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de uitvoeringsregels volgend op de wetswijziging hierop na
de gesprekken met de FBO zijn aangepast en
dat er op dit punt een uitzondering voor het
betaald voetbal zal komen. Concreet wordt
hierdoor voorkomen dat clubs gedwongen
worden om jaarlijks een hoger salaris aan te
bieden aan niet-EU spelers.
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VoetbalFocus
›› De FBO ontvangt geregeld vragen die betrekking hebben op het
auteursrecht. Zo werd de FBO recent om advies gevraagd inzake een
geschil waarbij een betaaldvoetbalorganisatie (hierna: “BVO”) door een
andere partij werd gesommeerd tot betaling van schadevergoeding,
omdat sprake zou zijn van een auteursrechtinbreuk wegens het plaatsen van een auteursrechtelijk beschermde foto op de website van de
BVO. Hieronder zal eerst kort ingegaan worden op het auteursrecht in
het algemeen. Daarna zal de specifieke zaak betreffende de BVO nader
worden toegelicht.
Het auteursrecht
Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet. Hierin wordt het
auteursrecht omschreven als “het uitsluitend recht van de maker van
een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te
maken en te verveelvoudigen”. Het auteursrecht ontstaat automatisch.
Hiervoor is geen handeling nodig zoals bij bijvoorbeeld beeldmerken,
waarvoor inschrijving van het desbetreffende logo in een register
noodzakelijk is voor bescherming. In de auteurswet staat ook een nietlimitatieve opsomming van werken die auteursrechtelijk beschermd
kunnen zijn. Het betreft bijvoorbeeld tijdschriften, muziekwerken,
tekeningen, fotografische werken, ontwerpen en slogans. Maar ook meer
algemene zaken zoals de ‘look en
feel’ of huisstijl van een webshop
of winkel kunnen auteursrechtelijk
beschermd zijn.
Ieder werk is echter pas auteursrechtelijk beschermd indien het werk een
eigen oorspronkelijk karakter heeft en het
werk het persoonlijk stempel van de maker
draagt. Van een eigen oorspronkelijk karakter is sprake als het werk niet ontleend
is aan een ander werk (waarop het bijvoorbeeld voortborduurt), en de kans dat twee
mensen onafhankelijk van elkaar tot
hetzelfde werk komen praktisch nihil
is. Van een persoonlijk stempel van
de maker is sprake indien er creatieve
keuzes gemaakt zijn. Indien een werk
tot stand komt op basis van vastliggende kaders en gegevens, zoals bijvoorbeeld bij een telefoonboek, is geen sprake van een
auteursrechtelijk beschermd werk.
Rechten van de auteursrechthebbende
De hoofdregel is dat de maker van een werk automatisch de auteursrechten verkrijgt. De maker is

dan ook de enige die het werk openbaar mag maken en/of verveelvoudigen. Hierop bestaan echter uitzonderingen, zoals bij het werkgeversauteursrecht. Indien een werknemer een werk vervaardigt tijdens zijn
werkzaamheden als werknemer, verkrijgt in principe de werkgever het
auteursrecht.
De maker kan zijn auteursrecht altijd overdragen aan een derde.
Daarnaast kan de maker toestemming verlenen aan derden om een
werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Deze toestemming
geschiedt middels een (al dan niet exclusieve) licentie, waarbij de maker
vaak een vergoeding bedingt (meestal eenmalig en/of in de vorm van
een percentage). De auteursrechthebbende (en soms de licentiehouder) kan optreden tegen inbreuken van derden op zijn auteursrecht.
Hierbij kan dan bijvoorbeeld verdere verkoop en verspreiding van het
werk worden verboden en/of kan een vergoeding geëist worden.
Vergoedingen bij auteursrechtinbreuken
Zoals hierboven aangegeven, is een
BVO recentelijk aangesproken op
basis van een auteursrechtinbreuk. In casu had de BVO een
foto overgenomen via Google en
deze op haar website geplaatst.
De foto diende als illustratie bij
een nieuwsbericht en betrof de
afbeelding van een in Nederland
bekende zanger en zangeres.
De afbeelding was gemaakt door
een Nederlandse fotografe. De
afbeelding heeft vervolgens enige
dagen op de homepage van de BVO
gestaan en is daarna opgenomen in
het nieuwsarchief van de website. Bij
het plaatsen van foto had de BVO zich
echter niet gerealiseerd dat op de foto een
auteursrecht berustte, zoals dat overigens
voor vele foto’s en afbeeldingen geldt die te
vinden zijn via internet zoekmachines.
De BVO werd enige tijd later aangesproken door een advocatenkantoor welke namens haar cliënte (in casu de fotografe) verwijdering van
de foto en betaling van een vergoeding eiste. De BVO heeft daarop
direct de foto verwijderd uit het archief. Met de hoogte van de geëiste
vergoeding was de BVO het echter niet eens. De vergoeding die door
het kantoor geëist werd was namelijk hoog, te weten tweemaal de
‘gebruikelijke’ licentievergoeding. Het kantoor onderbouwde deze
vergoeding door aansluiting te zoeken bij de algemene voorwaarden
van de Nederlandse fotografenfederatie, en door te stellen dat de BVO,
wanneer alleen de licentievergoeding geëist zou worden, in een gunstigere positie gebracht zou worden dan derden.
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De vragen die aan de FBO voorgelegd werden waren dan ook of deze
vergoeding a) wel gerechtvaardigd was en b) niet veel te hoog was.
Ten aanzien van de eerste vraag moest geconcludeerd worden dat er inderdaad sprake was geweest van een inbreuk op het auteursrecht. Immers, de foto was zonder voorafgaande toestemming van de fotografe
geplaatst op de website. De tweede vraag diende echter beantwoord
te worden aan de hand van de relevante jurisprudentie op dit gebied.
Uit diverse uitspraken blijkt namelijk dat deze vergoedingen door een
rechter vaak (aanzienlijk) kunnen worden verlaagd.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat:
• Niet enkel verwezen kan worden naar algemene voorwaarden.
Aangezien er geen contractuele relatie is, zijn de algemene
voorwaarden namelijk niet van toepassing.
• Het auteursrecht geen ruimte biedt voor het opleggen van een
boete. Een vergoeding van twee maal de normale vergoeding zal
bijna altijd gezien worden als boete en is daarmee niet toelaatbaar.
• Het mogelijk is een verhoging op de gebruikelijke licentievergoeding
toe te passen. Dit vanwege mogelijke vermindering van exploitatiemogelijkheden voor de auteursrechthebbende. Hierbij is echter
meestal sprake van een verhoging van rond de 25%.
In dit geval heeft de BVO de zaak kunnen schikken. De BVO heeft uiteindelijk een vergoeding betaald gelijk aan de gebruikelijke licentievergoeding plus een verhoging van ongeveer 35%.
Overigens wordt in veel gevallen vaak een nog hoger bedrag geëist. Het
vragen van tot wel drie maal de gebruikelijke licentievergoeding is meer
regel dan uitzondering. Daarbij wordt vaak aansluiting gezocht bij algemene voorwaarden, waarin dergelijke verhogingen zijn opgenomen.
De FBO adviseert BVO’s om niet direct akkoord te gaan met betaling
van een gevraagd bedrag. Over de hoogte van het bedrag valt zoals ook
uit deze zaak blijkt vaak te onderhandelen.
Uiteraard is voorkomen echter beter dan genezen. Daarom doen de
BVO’s er verstandig aan, er zich vooraf van te verzekeren dat een
afbeelding rechtenvrij is, voordat deze gebruikt wordt.

Minimumloon per

1 januari 2014
De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt twee
keer per jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging.
Per 1 januari a.s wordt het wettelijk minimumloon
aangepast en verhoogd. Dientengevolge bedraagt het
wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van
23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per
1 januari 2014 € 1.485,60 per maand, € 342,85 per
week en € 68,57 per dag.
Op basis van bovengenoemde bedragen zijn tevens de
navolgende wettelijke minimumjeugdlonen vastgesteld:
22 jaar:
21 jaar:
20 jaar:
19 jaar:
18 jaar:
17 jaar:
16 jaar:
15 jaar:

€ 1.262,75 per maand;
€ 1.077,05 per maand;
€ 913,65 per maand;
€ 779,95 per maand;
€ 675,95 per maand;
€ 586,80 per maand;
€ 512,55 per maand;
€ 445,70 per maand.

Bovenstaande bedragen gelden ingeval van een
werknemer die een volledige werkweek werkt, meestal
bestaande uit 36, 38 of 40 uur per week. Voor een
werknemer die minder werkt, is het minimumloon
evenredig lager. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat
(nog) geen wettelijk minimumloon.

16 DECEMBER
AVBV en Bondsvergadering KNVB

Agenda
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25 DECEMBER TOT EN
MET 1 JANUARI
Kantoor FBO gesloten

1 JANUARI
Start Transfer Window
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Succesvolle workshop
Vrijwilligers
Op 17 oktober jl. vond in Golden Tulip Amersfoort de workshop
‘Vrijwilligers in het betaald voetbal’ plaats.
›› Middels een presentatie van Ronald
Hetem van de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en
aan de hand van verschillende vragen en
casussen werden clubs wegwijs gemaakt
in de wirwar aan regels omtrent vrijwilligers.
Na afloop van de workshop ontving iedere
club een model vrijwilligersbeleidsplan,

alsmede een checklist die te gebruiken is
bij het aanstellen van vrijwilligers.
De workshop werd zeer goed bezocht
door meer dan 35 personen werkzaam
bij betaaldvoetbalorganisaties. De sheets
die bij de workshop gebruikt werden zijn
inmiddels geplaatst op de website van de
FBO (www.fbo.nl).

CAO-delegatie bekend
Op 1 juli 2014 loopt de thans lopende CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal af.
Dit betekent dat de FBO de komende maanden met de spelersvakbonden VVCS en
ProProf in onderhandeling zal treden teneinde de CAO te verlengen.
De delegatie die namens de clubs deze CAO-onderhandelingen zal gaan voeren is
inmiddels bekend gemaakt. De delegatie bestaat uit Mischa Rook (FC Oss), Marc-Jan
Oldenbandringh (FC Groningen), Toon Gerbrands (AZ) en Matthijs Dam (De Graafschap). De delegatie zal verder aangevuld worden met Frans de Weger en Serge
Rossmeisl (beiden FBO).
Op de ledenvergadering van donderdag 28 november jl. is de delegatie bekend
gemaakt aan de leden. De eerste CAO-onderhandelingsronde vindt waarschijnlijk
plaats in januari 2014.

Even voorstellen:

Bram Bollen
›› Per 14 november jl. heeft de FBO haar
team versterkt in de persoon van Bram Bollen.
Bram is uiteindelijk naar voren gekomen uit
de meer dan 135 reacties op de vacature van
junior jurist. Bram zal zich in eerste instantie
met name bezig houden met de ondersteuning van de andere juristen binnen de FBO.
Daarnaast zal hij zelfstandig kleinere zaken af
dienen te handelen.
Bram is 26 jaar en heeft rechten gestudeerd
aan Tilburg University.

Colofon

FBO gesloten tussen
kerst en oud en nieuw
›› Van 25 december 2013 tot en met 1 januari 2014 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.
Via deze weg wenst de FBO u alvast fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014!

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