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Clubs en
merkinbreuken
De FBO wordt op geregelde basis geconfronteerd met partijen die onrechtmatig gebruik maken van logo’s van
clubs. Ook in dergelijke gevallen kan de FBO door clubs worden ingeschakeld.
›› Dat merkinbreuk nog regelmatig voorkomt bleek onlangs nog toen
de FBO via een drietal BVO’s is gewezen op een online gebakswinkel
van enkele supermarktketens. Deze online gebakswinkels boden de
mogelijkheid om taarten met daarop de logo’s van de betreffende BVO’s
te bestellen. Omdat er geen licentie aan de desbetreffende supermarkten
was verstrekt en alle gebruikte clublogo’s gedeponeerd waren bij het
Benelux merkenbureau was er sprake van onrechtmatig gebruik van
deze clublogo’s en daarmee aldus ook van merkinbreuk.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de FBO de directie van beide
supermarktketens aangeschreven en gesommeerd om het aanbieden
van deze taarten met onmiddellijke ingang te staken. Daarnaast heeft
de FBO een schadevergoeding en de afdracht van de genoten winst op
deze taarten gevorderd.
Naar aanleiding van ons schrijven hebben de desbetreffende supermarktketens de clubtaarten uit hun assortiment verwijderd en zijn
beide supermarktketens in gesprek getreden met de FBO over de
financiële afwikkeling.

Mocht uw club bekend zijn of worden met websites, webshops en/of
marktplaatsadvertenties waarbij sprake is van:
• gebruik van uw clublogo zonder licentie of toestemming;
• gebruik van uw clubnaam terwijl uw club de naam als merk heeft
gedeponeerd; of
• verkoop van producten die namaak zijn of in het geheel niet bestaan
als officiële merchandise (waardoor geen sprake kan zijn van legale
wederverkoop), laat het ons dan weten.
Wij kunnen, indien sprake is van een merkinbreuk, de inbreukmaker
sommeren de inbreuk te staken. Daarnaast kan de FBO assisteren bij
de ontwikkeling en het beheer van uw merkportefeuille om uw merken
en merchandise zo goed mogelijk te beschermen. Bijvoorbeeld middels
inschrijving van uw logo in het Benelux Bureau voor de Intellectuele
Eigendom.
Ingeval van vragen aangaande bovenstaand onderwerp, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
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Speler ziek uit dienst?

Wat zijn de gevolgen?
›› Is uw speler ziek of ernstig geblesseerd en ziet het er niet naar
uit dat hij beter wordt voor het einde van zijn arbeidscontract? Dan
zult u moeten opletten in verband met de zogeheten Wet Beperking
Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters /Webeza).
Zieke werknemers (waaronder ook contractspelers) die uit dienst
gaan met een tijdelijk of vast contract tellen mee in de premieberekening voor de ZW aanslag.

Wanneer ziek?

Als de speler vóór het einde van het dienstverband is hersteld, maar
terugvalt in ziekte binnen vier weken na het einde van zijn dienstverband, telt hij mee voor de aanslag van de ZW premie en komt hij
alsnog in de Ziektewet terecht.
Houd daarom contact met een dergelijke speler om u zich te vergewissen van de status van zijn gezondheid.

Eigen risico dragen?
Een speler is arbeidsongeschikt als hij vanwege een aandoening
niet meer kan worden opgesteld in de basis. De werkgever betaalt
volgens de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal 100% van
het salaris uit tot het einde van zijn dienstverband met de club.
Daarna komt de speler in de Ziektewet. Voor niet-eigenrisicodragers vervallen op dat moment de inspanningen voor re-integratie en
de doorbetaling van zijn loon. De speler kan een Ziektewetuitkering
gaan aanvragen bij het UWV. Werkgevers kunnen dit ook doen
voor de ex-werknemer. Op de laatste werkdag moet werkgever ‘de
ziek-uit-dienst’ melding aan het UWV verrichten. Als de speler al

Eigen risico dragen voor de Ziektewet via een private verzekeraar kan
op dit moment alleen bij bepaalde type werknemers zoals:
• Werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
• Werknemers die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en
daarna ziek werden;
• Werknemers met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals onder andere uitzendkrachten.
Als zij ziek zijn betaalt niet het UWV, maar uzélf de Ziektewet-uitkering, als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. Ook zorgt u,
samen met de werknemer, voor re-integratie.

geruime tijd ziek is heeft het UWV tevens een re-integratieverslag
nodig. Dit is van toepassing als de speler langer dan 6 weken ziek is
bij einde dienstverband.

Voor meer informatie omtrent (de gevolgen van) uitdiensttredende
zieke spelers kunt u contact opnemen met Andrea Timmerman (FBO)
via e-mail adres andrea.timmerman@fbo.nl.

KNVB lanceert
Maatwerkimpuls
›› Alle clubs hebben deze maand vanuit de KNVB een bericht ontvangen inzake de zogeheten Maatwerkimpuls. In overeenstemming
met het advies van de financiële adviescommissie, heeft het bestuur
betaald voetbal de algemene vergadering betaald Voetbal van
1 december jl. voorgesteld vanuit het overschot van de KNVB per
club een maatwerkbudget toe te kennen en een tegoed ter besteding van de KNVB Campus.

De Maatwerkimpuls heeft tot doel lokale initiatieven van clubs te
helpen realiseren. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het financieel
ondersteunen van projecten of investeringen, anders dan de dagelijkse bedrijfsuitoefening, maar die noodzakelijkerwijs voldoen aan
de strikte criteria van het project Stimuleringsfonds. Per club is door
de KNVB een budget beschikbaar gesteld van € 20.000,-.
De Maatwerkimpuls moet leiden tot een situatie waarbij een club
met een kwetsbare interne organisatie een inhaalslag kan maken
teneinde weer in controle te komen. Voor een andere club kan het
een bijdrage zijn van een haalbaarheidsstudie naar een gewenste
stadionuitbreiding of een incompany training van accountmanagers.
Voor weer een andere club ligt de prioriteit bij een investering in
een publieksvriendelijke veiligheidsvoorziening of een opknapbeurt
van het supportershome. Lokaal maatwerk aldus. Afgestemd op de
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behoefte van iedere betreffende BVO op dat gegeven moment.
Naast bovengenoemd bedrag van € 20.000,- komen clubs door middel
van de Maatwerkimpuls tevens in aanmerking voor een budget van
€10.000,- ten behoeve van de KNVB campus. Dit budget is bijvoorbeeld te besteden aan trainen, keuren, revalideren, testen, meten en/of
opleiden op de KNVB Campus. Dit deel van de Maatwerkimpuls wordt
daardoor rechtstreeks ingezet ten bate van ontwikkeling van de club,
spelers en/of teams. Daarnaast zorgt het voor een laagdrempelige kennismaking met de mensen en faciliteiten van de KNVB Campus die in
het seizoen 2016/2017 operationeel dient te gaan worden.
De Maatwerkimpuls geldt tot en met het seizoen 2017/2018.
De FBO juicht het initiatief van de KNVB zeer toe. De impuls geeft
clubs de mogelijkheid nadrukkelijk te investeren in het beleid op de
lange termijn en raadt clubs dan ook aan om optimaal en welbewust
gebruik te maken van de beschikbaar gestelde budgetten. Voor wat
betreft de voorwaarden, de procedure en verdere informatie omtrent
de Maatwerkimpuls, verwijzen wij naar KNVB Expertise. Zij kunnen u
als club hierin verder begeleiden.
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Voetbalfocus
Werken na de AOW-leeftijd
Door de nieuwe wet ‘Werken na de AOW-leeftijd’ gelden er vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor werknemers die blijven werken nadat zij de
AOW-leeftijd hebben bereikt. Dergelijke werknemers zijn bijvoorbeeld
niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De
FBO zet de belangrijkste wijzigingen voor clubs op een rij.

Ontslag bij of na bereiken AOW-leeftijd
Soms eindigt een arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst op dat moment vanzelf eindigt. De betaaldvoetbalorganisatie
hoeft deze dus niet op te zeggen. Deze afspraak staat dan in de arbeidsovereenkomst of, mits van toepassing, de van toepassing zijnde CAO. Als
werkgever en werknemer hebben afgesproken dat doorwerken na de
AOW-leeftijd is toegestaan, dan loopt de bestaande (tijdelijke of vaste)
arbeidsovereenkomst gewoon door.

werknemer vóór 1 juli 2016 de AOW-leeftijd bereikt en deze werknemer
voor en na dat moment ziek (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken) is, dan gaat de beperking van de loondoorbetalingsplicht
van de werkgever en de beperking van de duur van het opzegverbod pas
in op 1 juli 2016.

Re-integratieverplichting
Vanaf 1 januari 2016 gelden er minder strenge regels voor de werkgever
in het kader van de re-integratie van de AOW-gerechtigde werknemer.
Zo hoeft een werkgever voor een zieke AOW-gerechtigde werknemer
geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever en hoeft er geen
plan van aanpak te worden opgesteld. De re-integratieverplichtingen wat
betreft het re-integreren van de zieke AOW’er binnen de eigen onderneming, dus het treffen van maatregelen die de werknemer in staat stellen
eigen of passende arbeid te verrichten, blijven wel van toepassing.

Aanpassing arbeidsduur
Is er niets afgesproken en wil de BVO de arbeidsovereenkomst beëindigen wanneer de werknemer de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet de

De werknemer kan vragen om uitbreiding of vermindering van het te
werken aantal uren. Dit geldt ook voor werknemers die AOW-gerechtigd

BVO de arbeidsovereenkomst opzeggen. De BVO kan dit voortaan doen
zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Bij een dergelijke
opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.

zijn. Vanaf 1 januari 2016 is de werkgever echter niet meer verplicht om
in te gaan op een dergelijk verzoek van een AOW-gerechtigde.

Geen transitievergoeding
Op grond van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) hebben werknemers,
die langer dan 24 maanden in dienst zijn, bij beëindiging van het dienstverband in beginsel recht op een transitievergoeding. Als de werknemer
wordt ontslagen op het moment dat de werknemer de AOW-leeftijd
heeft bereikt, heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Tijdelijke contracten
Een reeks van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt een
keten genoemd. Vanaf 1 januari 2016 verandert de zogenoemde ketenbepaling voor tijdelijke contracten voor AOW-gerechtigden. De werknemer
mag dan als AOW-gerechtigde op maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke
contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast
contract. Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan
nadat de AOW-leeftijd is bereikt, tellen mee voor de keten. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten is er sprake van een nieuwe keten.

Werken na de AOW-leeftijd en ziekte
Wordt de AOW-gerechtigde werknemer ziek? Vanaf 1 januari 2016
moet de BVO het loon maximaal 13 weken doorbetalen. Dit was voorheen 2 jaar. De werkgever kan de AOW-gerechtigde werknemer tijdens
de eerste 13 weken van ziekte niet ontslaan. Wanneer de werknemer op
1 januari 2016 AOW-gerechtigd is en voor én na die datum ziek is (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken) of wanneer deze

AOW en pensioen
De werknemer ontvangt vanaf de dag waarop hij/zij de AOW-leeftijd
bereikt een uitkering op grond van de AOW. Zijn/haar inkomen uit werk
heeft geen gevolgen voor de AOW. Ook een aanvullend pensioen dat de
werknemer bij de werkgever heeft opgebouwd, wordt niet van de AOW
afgetrokken.

Overige rechten blijven hetzelfde na AOW-leeftijd
Afgezien van de uitzonderingen die hierboven zijn genoemd, heeft de
AOW-gerechtigde werknemer dezelfde rechten als jongere werknemers.
Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, proeftijd of het concurrentiebeding blijven van toepassing.

Totstandkoming nieuwe wet
In maart 2006 bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) advies uit over
het wegnemen van belemmeringen om het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (toen nog 65 jaar) te faciliteren. Dit advies werd gevolgd
door de notitie ‘Men is zo oud als men zich voelt’ van het toen zittende
kabinet van 8 mei 2008. Pas in 2011 kondigde het toenmalige kabinet een
concreet wetsvoorstel aan op basis van het SER-advies. Uiteindelijk heeft
het nog drie jaar geduurd voordat medio november 2014 het voorstel van
de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ aan de Tweede Kamer
werd aangeboden.
Ingeval van vragen aangaande het bovenstaande kunt u uiteraard contact
met ons opnemen.
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Wijzigingen Werkloosheidswet
›› Per 1 januari 2016 verandert de duur en de opbouw van de WW.

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de Wet Werk & Zekerheid die
afgelopen jaar is ingegaan. Hieronder staan de wijzigingen opgesomd:
De maximale periode dat een werknemer een WW-uitkering kan ontvangen wordt stap voor stap teruggebracht van 38 maanden in 2015
naar 24 maanden in 2019. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering
dan nog maximaal 2 jaar. Personen die na 1 januari 2016 een
WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.
Sinds 1 januari 2016 is ook de opbouw van WW-rechten aangepast.
Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per
gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt
jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor
1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.
Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien.
Dit betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering
meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren.
Dit was vóór 2016 pas na een jaar het geval.

Sinds 1 juli 2015 geldt de inkomensverrekening in de WW. Dit betekent dat een werknemer van elke verdiende bruto euro 30% zelf mag
houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te
gaan. De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al vóór
1 juli 2015 een WW-uitkering hadden.
Wie vanaf 1 juli 2015 recht heeft op een WW-uitkering, heeft te maken met een nieuwe betalingssystematiek. De WW-uitkering wordt
niet meer per 4 weken betaald, maar per kalendermaand. De uitbetaling van de WW-uitkering vindt plaats na afloop van iedere kalendermaand. Eerst moet u doorgeven wat u in een maand hebt verdiend,
daarna wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld en betaalt
UWV de uitkering uit.
Personen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder
zijn, hoefden tot 2016 niet meer te solliciteren. Sinds 1 januari 2016
is deze leeftijdsgrens opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd
minus 1 jaar.

FIFA bevestigt recht op opleidingsvergoeding bij inlenen speler
›› De FIFA heeft recentelijk opnieuw bevestigd dat inlenende clubs
wel degelijk recht kunnen hebben op een internationale opleidingsvergoeding.

Zaak DRC
In een zaak die de FBO bij de FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC)
namens een Nederlandse club had opgestart, betrof het een speler die
voor een jaar door de Nederlandse club was ingeleend. Na de definitieve overgang van de desbetreffende speler (vanuit de uitlenende club)
naar een buitenlandse club en een claim van de Nederlandse club op
(een jaar) opleidingsvergoeding, beriep de buitenlandse club zich er op
dat een club ingeval van een ingeleende speler geen aanspraak zou kunnen maken op (een deel van) de internationale opleidingsvergoeding.
Dit recht zou naar de mening van de buitenlandse club enkel toekomen
aan de (uitlenende) verkopende club. De FIFA DRC maakte echter korte
metten met dit standpunt door de Nederlandse club volledig in het
gelijk te stellen. De uitspraak van de DRC bevestigt nogmaals de visie
van de FBO hieromtrent, namelijk dat een inlenende club in beginsel
wel degelijk aanspraak kan maken op een opleidingsvergoeding over de
periode dat de desbetreffende speler is ingeleend.

Conclusie
De FBO adviseert clubs om in voorkomende gevallen dan ook niet in zee
te gaan met dergelijke commerciële partijen, maar om hiervoor altijd de
FBO in te schakelen. U bent dan als club verzekerd van de juiste kennis
en de laagste kosten. Daarnaast raden wij clubs aan om intern inzichtelijk te hebben (en te houden) welke jeugdspelers u in de opleiding heeft
gehad en waar en wanneer deze spelers getransfereerd worden. Met
dit laatste voorkomt u dat eventuele vergoedingen aan uw aandacht
ontsnappen.
Voor nadere informatie omtrent het bovenstaande kunt u uiteraard
contact met ons opnemen.

Agenda
›› 1 februari 2016 – Einde transferwindow
›› 31 maart 2016 – Verzenden mededeling einde contracten
conform CAO’s

Commercieel kantoor
Een andere opvallendheid in deze zaak betrof het feit dat de Nederlandse club in eerste instantie door een buitenlands (commercieel)
kantoor was gewezen op de definitieve overgang van de speler en dat
het desbetreffende kantoor, in ruil voor een deel van de vergoeding,
zijn diensten (om het verschuldigde bedrag te innen) aanbood. Doordat
de zaak door de FBO is afgehandeld, en deze dienstverlening bij de
contributie van de FBO is inbegrepen, ontkomt de Nederlandse club
nu aan een dergelijke afdracht. Bovendien mag u er als club uiteraard
vanuit gaan dat de FBO ten aanzien van deze materie over meer kennis
beschikt dan een commercieel niet-voetbal gerelateerd kantoor.
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