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FBO en KNVB
wensen duidelijkheid
FIFA omtrent TPO
›› De FBO is, tezamen met de KNVB,
hard bezig geweest om meer duidelijkheid

onmogelijk bleek clubs concreet te kunnen
adviseren.

te verkrijgen omtrent de nieuwe regelgeving vanuit de FIFA inzake Third Party
Ownership (TPO). Veel clubs hebben de
FBO de afgelopen weken reeds benaderd
met concrete vragen omtrent TPO, met
name daar waar het ging om de zogeheten
meeloopregelingen voor spelers of spelersmakelaars. Helaas bleek het besluit en de
nieuwe regelgeving vanuit FIFA inzake
TPO dermate onduidelijk dat het welhaast

Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen
hebben de FBO en de KNVB internationale
bijeenkomsten bezocht en zijn er concrete
vragen gesteld aan de FIFA. De KNVB heeft
dit ook nog schriftelijk gedaan. Afschriften
van de correspondentie heeft u van de
KNVB ontvangen. Inmiddels lijken de (on)
mogelijkheden betreffende TPO daardoor
(eindelijk) duidelijker te zijn geworden.

Teneinde de clubs eenduidig te kunnen
informeren omtrent de gevolgen zijn de
FBO en de KNVB voornemens een bijeenkomst te organiseren waarin de gevolgen
voor clubs nader kunnen worden belicht en
besproken. Clubs zullen hier te zijner tijd
over worden ingelicht.
Voor nu wordt clubs aangeraden in gevallen betreffende TPO steeds rechtstreeks
contact op te nemen met de FBO en/of de
KNVB.

Einde licentie spelersmakelaars in zicht
›› Per 1 april a.s. komt de FIFA- en KNVB-regelgeving omtrent spelers-

van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het openbaar maken van

makelaars zoals wij die thans kennen te vervallen. Vanaf voornoemde

de namen van en betalingen aan intermediairs. De FBO zal de clubs op

datum zal er voortaan sprake zijn van gebruikmaking van zogeheten

de hoogte houden van de voortgang in dit dossier. Ingeval van vragen

intermediairs en zal de FIFA een terughoudende rol innemen.

ten aanzien van de nieuwe regelgeving omtrent intermediairs kunt u
uiteraard bij de FBO terecht via telefoonnummer 0343-438430.

De werkgroep spelersmakelaars van de KNVB, waarin naast de FBO,
ECV, KNVB, Pro Agent, VVCS en ProProf ook afgevaardigden van de
clubs zitting hebben, heeft zich de afgelopen 1,5 jaar bezig gehouden
met de gevolgen van de wijziging van deze regelgeving. Vanuit de werkgroep is er een nieuw nationaal reglement voor intermediairs ontstaan,
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welk concept iedere club op het moment van uitkomen van deze uitgave
van VoetbalZaken waarschijnlijk reeds zal hebben ontvangen.
De belangrijkste bepalingen in dit nieuwe reglement zien op het feit dat
iedere intermediair zich zal moeten inschrijven bij de KNVB teneinde
ook daadwerkelijk als intermediair voor speler of club te kunnen optreden. Met de verplichte inschrijving komen deze intermediairs onder
het tuchtrecht van de KNVB te vallen. Andere zaken die in het nieuwe
reglement zijn opgenomen betreffen onder meer, naast de (overige)
minimum-eisen die er vanuit de FIFA gesteld worden, het overleggen
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Nieuwe procedure FIFA
wanbetalende clubs
›› Per 1 april zijn de transferreglementen van de FIFA op een aantal

belangrijke punten gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft een nieuw
opgezette procedure bij FIFA (artikel 12bis) ingeval een club haar financiële verplichtingen niet nakomt aan spelers dan wel andere clubs.

Nadat FIFA schriftelijk is geïnformeerd zal naar verwachting binnen 8
weken een uitspraak volgen, welke kan inhouden dat (sportieve) sancties zullen worden opgelegd aan de wanbetalende club (waarschuwing,
boete, transferverbod, etc.).

In het kort komt de procedure er op neer dat indien een wanbetalende
club voor meer dan 30 dagen in gebreke is met de betaling van een
vergoeding aan een andere club dan wel speler, voor de desbetreffende
speler dan wel de club die gerechtigd is op de betaling de mogelijkheid
bestaat om FIFA hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Voorwaarde is wel dat de desbetreffende speler dan wel de club die gerechtigd is
op de betaling de wanbetalende club schriftelijk heeft gesommeerd om
binnen minimaal 10 dagen over te gaan tot het doen van de achterstallige betaling.

In de praktijk is gebleken dat Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties
nogal eens te maken hebben (gehad) met wanbetalende buitenlandse
club. De FBO meent dan ook dat deze procedure een extra mogelijkheid is om ingeval van wanbetalende buitenlandse clubs FIFA hier reeds
in een eerder stadium bij te betrekken. De praktijk zal echter moeten
uitwijzen hoe effectief deze nieuwe procedure van FIFA zal zijn, waarbij
wordt opgemerkt dat claims ten aanzien van de financiële schade via
de normale procedure bij de FIFA bevoegde instanties zullen moeten
worden ingediend (zoals dat thans ook al het geval is).

Salarisbenchmark
technische functies gereed
›› De salarisbenchmark technische functies 2014/2015 is nagenoeg gereed. De
salarisbenchmark is een vervolg op de
reeds bestaande benchmark voor reguliere
functies binnen het betaald voetbal en
biedt een gemiddelden-overzicht van
de salarissen binnen het betaald voetbal
betreffende de technische functies bij
clubs. De benchmark wordt in digitale en
in drukvorm beschikbaar gemaakt voor de
directies van de leden van de FBO.

Aan de benchmark hebben 17 Eredivisieclubs en 16 Eerste Divisieclubs meegewerkt. De gegevens zijn geanonimiseerd,
hetgeen betekent dat er geen clubnamen
in terug te vinden zijn. Er zijn in totaal 22
technische functies gemeten. Deze functies
variëren van Hoofdtrainer-coach tot
Jeugdscout. Drie functies komen te sporadisch voor en zijn daarom in het rapport

niet opgenomen met cijfermateriaal. Gegevens over combinatiefuncties, vrijwilligers
en zelfstandigen zijn eveneens te vinden in
het rapport.
De meest voorkomende technische functies in loondienst zijn Hoofdtrainer-coach
en Assistent trainer-coach, beide van het
eerste elftal. Daarna volgt de Keeperstrainer van het eerste elftal. De minst
voorkomende technische functie is de
Sportpsycholoog. Deze komt in loondienst
niet voor. De functie van Keeperstrainer
(zowel van het eerste elftal als
van de beloften) wordt
het meest gecombineerd met een andere
functie. Jeugdscout is
de meest voorkomende
functie die door een
vrijwilliger wordt ingevuld.

Opvallend is het hoge aantal vrijwillige
Club-artsen (11).
Mocht u vragen hebben of meer informatie
wensen aangaande de benchmark, neemt
u dan contact op met Andrea Timmerman,
(HR consultant) via telefoonnummer
0343-438434 of via e-mail:
andrea.timmerman@fbo.nl
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Voetbalfocus
In verband met de aflopende contracten van spelers
en trainers per 30 juni 2015, zijn alle clubs inmiddels
per brief ingelicht over de te volgen procedure. In deze
VoetbalFocus nogmaals een uiteenzetting.
Zoals bekend, is iedere club, conform de CAO Contractspelers en CAO
Trainer/Coaches Betaald Voetbal, verplicht aflopende verlengde contracten volgens een bepaalde (in artikel 6 van de van toepassing zijnde
CAO opgenomen) procedure te beëindigen.
Per 1 januari jl. is een gedeelte van de zogeheten Wet Werk & Zekerheid van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers in Nederland
voortaan om werknemers uiterlijk een maand voor het einde van het
contract te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzegging’ geldt echter niet alleen
voor verlengde contracten, maar ook voor eerste contracten. Bovendien geldt deze regelgeving voor al het personeel (en niet alleen voor
trainers en spelers).

Beëindiging conform CAO
Mededeling
››

Clubs die te maken hebben met een verlengd contract van een speler of
trainer dat op 30 juni 2015 afloopt en niet verlengd zal worden,
zijn volgens respectievelijk de CAO Contractspelers Betaald
Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht
om de mededeling van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
uiterlijk op 31 maart 2015 per aangetekend schrijven aan de
desbetreffende werknemer te doen. Indien deze mededeling niet tijdig is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst
in beginsel automatisch voortgezet tegen dezelfde
voorwaarden voor de duur van een jaar.
De brieven dienen aangetekend verzonden te
worden. Het persoonlijk overhandigen of per
reguliere post versturen van de brief is dus niet
afdoende.

Schadeloosstelling
Ingeval het de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een speler betreft, kan de club
verplicht zijn om aan de desbetreffende
speler tevens een schadeloosstelling te
betalen vanwege de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst.
Clubs die uitkomen in de Eredivisie dienen
deze schadeloosstelling op grond van artikel
6 lid 5 van de CAO Contractspelers aan een
speler te betalen indien sprake is van:
1) Een verlengde arbeidsovereenkomst;
2) de totale arbeidsverhouding tussen de
speler en de club het vijfde volledige
opeenvolgende jaar heeft bereikt en;
3) het gegarandeerde inkomen van de speler in het laatste jaar van de verlengde
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overeenkomst niet hoger is dan 3x het voor dat jaar vastgestelde
maximumdagloon in het kader van de WW/WIA (zijnde in totaal
€ 155.934,45).
Is aan deze drie voorwaarden voldaan, dan dient de club een schadeloosstelling aan de speler te betalen ter hoogte van het aan het einde
van de overeenkomst geldende maandsalaris vermenigvuldigd met 0,5
maal het aantal dienstjaren dat de arbeidsverhouding heeft geduurd.
De hoogte van de schadeloosstelling kent sinds 1 juli 2010 een maximum van 3,5 maandsalarissen. Dit maximum geldt alleen indien de verlengde arbeidsovereenkomst met de desbetreffende speler is ingegaan
èn ondertekend op of na 1 juli 2010.
Clubs die uitkomen in de Jupiler League dienen op grond van artikel 6
lid 6 van de CAO Contractspelers de schadeloosstelling aan een speler
te betalen indien sprake is van:
1) Een verlengde arbeidsovereenkomst;
2) de totale arbeidsverhouding tussen de speler en de club het derde
volledige opeenvolgende jaar heeft bereikt en;
3) het gegarandeerde inkomen van de speler in het laatste jaar van
de verlengde overeenkomst niet hoger is dan 1x het voor dat jaar
vastgestelde maximumdagloon in het kader van de WW/WIA (zijnde
in totaal € 51.978,15).
Is aan deze drie voorwaarden voldaan, dan dient de werkgever
een schadeloosstelling te betalen ter hoogte van het aan het
einde van de overeenkomst geldende maandsalaris vermenigvuldigd met 0,5 maal het aantal volledige dienstjaren dat de
arbeidsverhouding heeft geduurd. Ook hiervoor geldt dat
er sinds 1 juli 2010 een maximum vergoeding bestaat
ter hoogte van 3,5 maandsalarissen, eveneens
onder de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst met de desbetreffende speler is ingegaan én ondertekend op of na 1 juli 2010.
Volledigheidshalve wijzen wij erop dat aan
trainers geen schadeloosstelling is verschuldigd.
›› Aanzegging conform Wet Werk &
Zekerheid
In afwijking van de in voorgaande jaren gangbare procedure zijn clubs vanwege de Wet Werk & Zekerheid
voortaan ingeval van een aflopende arbeidsovereenkomst
verplicht een mededeling van verlenging of niet-verlenging
(een zogeheten ‘aanzegging’) te doen ingeval van eerste
(niet-verlengde) èn verlengde aflopende contracten van spelers en trainers. In dit geval dient de werkgever een maand
vóór afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te
geven of de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt
verlengd, en zo ja, tegen welke voorwaarden.
Let op! Niet-tijdige aanzegging leidt tot de verplichte betaling
van een vergoeding aan de werknemer die kan oplopen tot
een maandsalaris. Ook deze brieven kunnen daarom het beste
aangetekend verzonden worden.
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Voetbalfocus
(vervolg)

›› Concluderend en wat te doen als club?
Spelers/Trainers
Iedere speler of trainer wiens contract aan het einde van dit seizoen
eindigt, dient van de club een brief te ontvangen waarin medegedeeld
wordt of het contract wel of niet wordt verlengd.
1) Op basis van de CAO’s dient deze mededeling bij verlengde contracten plaats te vinden op uiterlijk 31 maart 2015;
2) op basis van de Wet Werk & Zekerheid dient deze mededeling bij
eerste èn verlengde aflopende contracten te geschieden uiterlijk
een maand vóór het einde van het contract.
De FBO adviseert, ter voorkoming van misverstanden, ieder aflopend
contract van een speler of trainer uiterlijk 31 maart 2015 aangetekend
aan te zeggen middels de standaardbrieven van de FBO. Zulks uiteraard tenzij er individuele (bewuste) redenen zijn van het voorgaande
af te wijken (bijvoorbeeld indien de speler reeds een contract heeft
bij een andere club per 1 juli 2015. Alsdan dient de speler immers op
uiterlijk 15 mei zelf zijn contract schriftelijk te beëindigen). Op deze
manier voorkomt een club eventuele nadelige financiële consequenties
en wordt er voldaan aan de eisen van zowel de van toepassing zijnde
CAO’s als de Wet Werk & Zekerheid.
De FBO heeft standaardbrieven die een club in het kader van het bovenstaande kan gebruiken. Deze zijn te downloaden via onze website.
›› Overig personeel
Voor de goede orde wijzen wij er nog op dat de regels van aanzegging
die volgen uit de Wet Werk & Zekerheid ook gelden voor het overige
personeel. Houdt hier aldus ook rekening mee ingeval van aflopende
contracten van bijvoorbeeld kantoormedewerkers en draag er zorg
voor dat u als club uiterlijk één maand voor het einde van een lopend
contract aan de desbetreffende medewerker een brief zendt waarin
kenbaar wordt gemaakt of u als club het contract wenst te verlengen
(en tegen welke voorwaarden) of te beëindigen.
›› Beslissingsbomen
De FBO beschikt over beslissingsbomen die clubs kunnen helpen bij het
bepalen van de juiste route. Deze beslissingsbomen zijn te downloaden
via de website van de FBO.

Flowchart
spelers uit
dienst
›› In overleg met het UWV heeft de FBO een
flowchart gecreëerd waarin duidelijk wordt gemaakt
wat de gevolgen zijn voor een uit dienst tredende
speler. Tot op heden komt het nog regelmatig voor
dat een speler zich niet bewust is van het feit dat hij
bijvoorbeeld recht heeft op een WW-uitkering of een
ZW-uitkering. Daardoor komt hij te laat terecht bij het
UWV waardoor hij (tijdelijk) inkomsten mis loopt. Het
verstrekken van deze informatie aan de speler door
werkgever draagt bovendien bij aan goed werkgeverschap van de BVO. Ook de werkgever zelf heeft baat
bij dit overzicht. Met deze flowchart wordt het in een
oogopslag duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt
ten aanzien van het aanvragen van een uitkering.
De flowchart is te downloaden via de website van de
FBO en kan als bijlage gevoegd worden bij een beëindigings- of aanzeggingsbrief, of uit voorzorg aan de hele
spelersgroep ineens worden overlegd.
Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen
aangaande de flowchart, neemt u dan contact op
met Andrea Timmerman (HR consultant) via telefoonnummer 0343-438434 of via e-mail:
andrea.timmerman@fbo.nl
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VoetbalZaken is een uitgave van de FBO voor de bedrijfstak betaald voetbal.
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Telefoon: 0343 - 438 430
Fax: 0343 - 438 439
e-mail: voetbalzaken@fbo.nl
Internet: www.fbo.nl

Agenda items:

›› 31 maart beëindiging verlengde contracten
›› 20 mei ledenvergadering FBO

Vormgeving en realisatie
Dinq media bv

18-03-15 17:30

