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FBO participeert in
werkgroep TPO/TPI
›› Via de EPFL (European Professional Football Leagues) gaat de FBO participeren in een
internationale werkgroep die zich bezig houdt
met het doen van aanbevelingen op het gebied

De werkgroep bestaat uit afgevaardigden
van verschillende leagues zoals (naast de
Nederlandse) de Duitse Bundesliga, de Italiaanse Serie A, de Belgische Pro League en de

van Third Party Ownership (TPO) and Third
Party Investment (TPI). Zoals bekend worden
de mogelijkheden omtrent en de gevolgen van
TPO en TPI op dit moment zowel nationaal als
internationaal actief bediscussieerd.

Spaanse LFP. De EPFL zal uiteindelijk namens
de leagues aanbevelingen doen aan de FIFA
omtrent TPO/TPI.

FBO partner Golden Tulip
verder als Princess Hotel
Per 1 juli zijn een aantal hotels van Golden Tulip gerebrand naar
Princess Hotel Collection. Tot deze keten behoren zeven hotels, te weten;
Princess Hotel Loosdrecht / Amsterdam, Princess Hotel Amersfoort, Princess Hotel Epe,
Princess Hotel Beekbergen / Apeldoorn, Princess Hotel de Wipselberg,
Princess Hotel Victoria en Princess Hotel Dorhout Mees
›› Princess Hotel Collection is nu een splinternieuwe hotelketen in
Nederland, waarbij een nadrukkelijke focus ligt op transparantie en value for
money voor zowel de franchisee als de gast.

Partners FBO:

In de hotels worden zowel zakelijke en particuliere gasten als topsporters
ontvangen die heerlijk willen ontspannen of zich willen voorbereiden op
het seizoen of de volgende wedstrijd. De locaties van de hotels variëren van
Loosdrecht met zijn vele watersportmogelijkheden, tot aan Amersfoort en de
bosrijke omgeving van De Veluwe.
Voor nadere informatie omtrent het bovenstaande kunt u contact opnemen
met Olaf Loman, Commercieel Manager Princess Hotel Collection, via email
olaf.loman@princesshotels.nl of telefonisch via 06-22238899.
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Uw trainingskamp
bij Princess hotel
collection
›› Princess Hotel Collection is uw ideale partner op de Veluwe om in
een besloten omgeving met teamgenoten te trainen en voorbereidingen te treffen voor bijvoorbeeld een wedstrijd of een aankomende
competitie.
Princess Hotel Victoria beschikt over een uitstekend onderhouden
voetbalveld met het Inmotio tracking systeem op eigen terrein. Ook
kan er gebruik worden gemaakt van de voetbalvelden in Hoenderloo en
Loenen die op een paar kilometer afstand liggen van het hotel. Princess
Hotel Epe heeft zelf geen eigen voetbalveld, maar uitstekende afspraken met voetbalclubs uit de buurt, zoals SV Epe.
Alle benodigde trainingsmaterialen zijn aanwezig. Ook kan er een
massageruimte, materialenruimte, fitnessruimte en spelershome
worden gereserveerd.
Voor teams zijn er aparte eetruimtes en jarenlange ervaring m.b.t.
sportmaaltijden, voeding en dranken. Princess biedt verder een wasservice aan en kan via Princess kan ook het vervoer (bussen) geregeld
worden. Om wedstrijden tegen andere teams te spelen kan Princess
bemiddelen.
Princess ontvangt al ruim 10 jaar vele bekende binnen- en buitenlandse
voetbalclubs. Het Nederlands Elftal, Vitesse, Feyenoord, Standaard
Luik, Famagusta en Rubin Kazan en NEC zijn een aantal namen die
al gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die deze hotels te
bieden hebben.
Heeft u vragen of wilt u informatie ontvangen over uw komende
trainingskamp of sportmaaltijd? Dan kunt u contact opnemen met het
Booking Office van Princess op telefoonnummer: 0800-77462377 of
per e-mail op Reserveringen@princesshotels.nl

Minimumloon
per 1 juli 2014
›› De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt twee keer per
jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli jl. is 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 juli 2014
€ 1.495,20 per maand, € 345,05 per week en € 69,01 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:

€
€
€
€
€
€
€
€

1.270,90 per maand
1.084,00 per maand
919,55 per maand
785,00 per maand
680,30 per maand
590,60 per maand
515,85 per maand
448,55 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.

Brochures CAO
Contractspelers
gereed
›› De brochures van de CAO Contractspelers Betaald Voetbal 2014-2018 zijn gereed.
De brochures worden aan iedere club verzonden met het verzoek deze uit te delen aan de
bij hen in dienst zijnde contractspelers.
De digitale versie is te downloaden via de site van de FBO (www.fbo.nl).
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Voetbalfocus
Onlangs heeft de Arbitragecommissie van de KNVB
uitspraak gedaan in een zaak over de rechtsgeldigheid
van de zogeheten ‘eenzijdige optie’. De eenzijdige optie
kan omschreven worden als het beding in de
arbeidsovereenkomst van een speler waarin door hem
aan de club het onherroepelijk aanbod wordt gedaan
tot eenzijdige verlenging door de club van zijn
arbeidsovereenkomst.
›› In deze zaak, aangespannen door speler Timo Letschert (hierna:
‘Letschert’) tegen zijn werkgever Roda JC, heeft de Arbitragecommissie, net als in de eerdere zaak uit 2004 tussen Ajax en speler Hatem
Trabelsi, geoordeeld dat de desbetreffende eenzijdige optie geldig is
(“zaak Letschert”). In deze Voetbalfocus staat de zaak Letschert centraal.
Alhoewel nu dus ook in deze zaak de eenzijdige optie door de Arbitragecommissie wederom geldig werd bevonden, acht de FBO het (toch) van
belang om nogmaals op de juridische gevaren omtrent eenzijdige opties

Daarbij vond de commissie onder meer meespelen dat de speler bij zijn
vorige club FC Groningen op een dood spoor terecht was gekomen. Dat
onder die omstandigheden voor de resterende duur van het seizoen
werd gecontracteerd met een eenzijdige optie voor nog twee jaren was
niet excessief, volgens de commissie.

Advies voor clubs
Alhoewel de uitkomst in bovenstaande zaak voor de Nederlandse betaald voetbalclubs gunstig is en dezelfde uitkomst kent als de zaak tussen Ajax en Trabelsi, dient de FBO te benadrukken dat zij hiermee nog
geen zekerheid kan verschaffen omtrent de vraag of deze eenzijdige
optie ook bij de internationale instanties (de FIFA Dispute Resolution
Chamber (“DRC”) dan wel het Court of Arbitration for Sport (“CAS”)
stand zou hebben gehouden.
Uit internationale rechtspraak blijkt namelijk telkens weer hoe bepalend de specifieke omstandigheden van een geval kunnen zijn. Daarom
adviseert de FBO de clubs om (toch) ook in nationaal verband aan de

te wijzen, met name vanwege de risico’s in internationaal verband.

internationale voorwaarden te blijven voldoen.

Feitencomplex

Uit die voorwaarden volgt onder meer dat:

Letschert en Roda JC waren in januari 2014 een arbeidsovereenkomst
aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van 5 maanden met daarin
opgenomen een eenzijdige optie voor de duur van 2 jaar. Per aangetekende brief van 27 maart 2014 heeft Roda JC vervolgens de eenzijdige
optie gelicht als gevolg waarvan het contract zou voortduren tot 30
juni 2016. Letschert kon zich daar echter niet in vinden en spande een
procedure aan waarin hij zich op het standpunt stelde dat de optie niet
geldig was, met name omdat hij vond dat de initiële contractsduur niet
in verhouding stond tot de duur van de twee optiejaren, daarbij
verwijzend naar de voorwaarden uit de internationale rechtspraak.

• De potentiële maximumduur van het dienstverband niet excessief
lang mag zijn (in beginsel niet langer dan 5 jaar), waarbij de FBO
tevens aanraadt om de optionele periode niet langer te laten zijn dan
de initiële termijn van de arbeidsovereenkomst (ondanks dat zulks
dus wel was gebeurd in de zaak Letschert);
• de optielichting geruime tijd vóór de expiratiedatum van de initiële
arbeidsovereenkomst aan de speler wordt medegedeeld
(waarbij de FBO adviseert de datum van 1 april aan te houden);
• het salaris dat de speler zal gaan verdienen in de optiejaren (indien
de optie wordt gelicht) reeds in het eerste initiële contract dient te
worden opgenomen;
• de speler voordeel moet hebben van het lichten van de optie, hetgeen voornamelijk kan worden bereikt door het salaris van de speler
in de optiejaren substantieel te verhogen in vergelijking met het
salaris gedurende de initiële periode (waarbij gedacht kan worden
aan minimaal 25%);
• de optie duidelijk dient te zijn opgenomen of zelfs benadrukt
(bijvoorbeeld onderstreept) in het contract zodat de speler zich
bewust is van het bestaan en de gevolgen van de eenzijdige optie.

Beoordeling Arbitragecommissie
De Arbitragecommissie benadrukte weliswaar dat niet ieder optiebeding steeds geldig kan worden geacht en dat zulks afhankelijk is van de
omstandigheden van het individuele geval. Echter, ook in deze zaak was
de commissie van mening dat de desbetreffende eenzijdige optie geldig
was. Het debat tussen partijen spitste zich daarbij onder meer toe op de
vraag of de duur van de optieperiode (twee jaar) in vergelijking tot de
initiële contractsperiode (vijf maanden) wel toegestaan was.
De Arbitragecommissie oordeelde dat de totale contractperiode –
inclusief de optieperiode – van bijna 2,5 jaar naar haar oordeel niet
excessief van aard was. Dat met Letschert was overeengekomen dat hij
het seizoen 2013-2014 af zou maken en vervolgens een optieperiode
aan de orde zou kunnen zijn, was gelet op de omstandigheden van het
geval ook niet zodanig dat dat het optiebeding ongeldig zou maken.

Conclusie
De zaak Letschert heeft (nogmaals) duidelijk gemaakt dat de eenzijdige
optie binnen het betaald voetbal in Nederland rechtsgeldig en hanteerbaar is. Vanuit internationaal oogpunt blijft het echter van belang als
club (uit voorzorg) rekening te houden met de voorwaarden die volgen
uit de internationale jurisprudentie.
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Bijeenkomst
‘Wet Werk en Zekerheid’
›› De FBO organiseert in samenwerking met USG Legal een
speciale bijeenkomst met als onderwerp: ‘ Wet Werk en Zekerheid’.
Per 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van tijdelijke
contracten met als bedoeling de positie van de flexwerker te versterken. Per 1 juli 2015 zijn er wederom wijzigingen aan de orde.
De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:
• De aanzegtermijn
• De proeftijd
• Het concurrentiebeding
• Ontslagroute
• Ketenbepaling
• Transitievergoeding
• Passende arbeid

is bedoeld voor directieleden, managementteamleden, personeelsfuntionarissen en medewerkers met HR-verantwoordelijkheid.
USG Legal heeft een partnership met de FBO en is gespecialiseerd
in dienstverlening op juridisch gebied. USG Legal maakt sinds 2012
onderdeel uit van USG Professionals waarin diverse divisies zijn
ondergebracht zoals Marketing, ICT en Science.
De bijeenkomst zal in oktober of begin november plaats vinden.
Zodra de datum bekend is worden de uitnodigingen met daarin de
nadere details per e-mail aan de leden van de FBO gezonden.
Wij raden de leden aan om met meerdere personen uit de organisatie de bijeenkomst bij te wonen om zo het effect van de opgedane
kennis in de eigen organisatie optimaal door te laten werken.

In de bijeenkomst komen diverse kanten van het nieuwe beleid aan
het licht. Zowel de gevolgen voor reguliere clubmedewerkers als de
gevolgen voor trainers en spelers worden toegelicht. De bijeenkomst

Salarisbenchmark technische
functies
›› De FBO is voornemens om in dit najaar een salarisbenchmark te
redigeren voor de technische functies binnen clubs. Daarbij zal de
benchmark zich dus niet richten op het regulier personeel maar op
functies als van trainers, jeugdtrainers, specialistentrainers en functies
binnen de jeugdopleiding. De benchmark zal voor veel clubs een waardevolle aanvulling zijn op de reeds betaande benchmark, aangezien de
technische functies over het algemeen moeilijk te vergelijken zijn met
aanverwante functies op de arbeidsmarkt.
De salarisbenchmark zal uitsluitend aan de leden van de FBO
beschikbaar worden gesteld. Naar verwachting zal de benchmark
begin 2015 gereed zijn.

Colofon
VoetbalZaken is een uitgave van de FBO voor de bedrijfstak
betaald voetbal.

20 november – Ledenvergadering FBO.

Agenda
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Op 20 november a.s. vindt de ledenvergadering van
de FBO plaats te stadion Galgenwaard in Utrecht. De
vergadering vangt aan om 14.00 uur en sluit aan op de
vergaderingen van de CED en de ECV.
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