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Bijtelling
leaseauto’s 2016
Per 1 januari 2016 zal de fiscale bijtelling van leaseauto’s wijzigen. In plaats van vijf categorieën belastingpremie
komen er vier. Verder zijn ook de grenzen die de categorieën bepalen veranderd, maar nog wel gebaseerd op de
CO² uitstoot. De nieuwe indeling is in onderstaand schema opgenomen

›› De nieuwe wetgeving is van toepassing op

De gevolgen voor zowel werkgever als werk-

in 2016 eindigt kunt u een aantal maatregelen

leaseauto’s die vanaf 1 januari 2016 op het

nemer kunnen nadelig zijn. Zo kan een berijder

nemen om zo kosten te besparen. Maatregelen

kenteken worden geregistreerd. De waarden

ineens voor eenzelfde type auto € 40,- tot meer

die te overwegen zijn, zijn bijvoorbeeld:

zijn 5 jaar lang geldig, of eerder als de lease-

dan € 100,- per maand extra aan belasting

• Een nieuwe leaseovereenkomst eerder in

overeenkomst eerder eindigt en de wetgeving

moeten betalen. Een werkgever kan met een

wederom is veranderd.

hogere premieafdracht te maken krijgen.
U kunt als werkgever nu al inspelen op de
veranderende wetgeving. Als het leasecontract

laten gaan derhalve vóór 2016;
• een leasecontract eerder laten eindigen
(afkopen);
• een leasecontract verlengen tot het
maximum van 60 maanden;

CO² uitstoot

Percentage
belasting

Brandstof

Motorrijtuigenbelasting

0

4%

Alle

Vrijgesteld

Tussen 1 en 50 g/km

15%

Alle

Helft van het normale tarief

Tussen 51 en 106 g/km

21%

Alle

Normaal tarief

106 g/km of meer

25%

Alle

Normaal tarief

• de keuze van de leaseauto veranderen of
beperken in keuzemogelijkheid.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande
vragen hebben of meer informatie wensen,
neem dan contact op met uw leasemaatschappij of Andrea Timmerman (FBO).

Eerste gevolgen Wet Werk & Zekerheid zichtbaar
De eerste gevolgen van de Wet Werk & Zeker-

getracht de disfunctionerende werknemer te

dingen die wellicht aan het einde van het seizoen

heid die per 1 januari en 1 juli jl. is ingegaan,

helpen om zichzelf te verbeteren.

aan contractspelers (of andere medewerkers van
de club) betaald moeten gaan worden.

worden steeds meer zichtbaar. Zo blijkt uit jurisprudentie dat veel rechters de door de wetgever

Ook clubs hebben de eerste gevolgen van de Wet

gewenste stringent(er)e lijn inzake dossiervor-

Werk & Zekerheid de afgelopen maanden kun-

De FBO is van plan dit najaar nogmaals een

ming bij ontbinding of ontslag volgen.

nen ondervinden. Met name bij het opstellen van

bijeenkomst te organiseren teneinde de eerste

de begrotingen voor het huidige seizoen werden

gevolgen van de Wet Werk & Zekerheid nader

Van werkgevers wordt bijvoorbeeld verwacht

clubs geconfronteerd met het feit dat zij rekening

te bespreken. Clubs zullen hiervan uiteraard op

dat de personeelsdossiers nauwkeuriger

diende te gaan houden met de transitievergoe-

de hoogte worden gehouden.

worden bijgehouden (hetgeen er onder meer
nog meer voor pleit om met medewerkers
structureel functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren). Een ander punt waar-

Partners FBO:

aan zwaar wordt getild zijn de inspanningen die
de werkgever heeft verricht om een disfunctionerende werknemer te begeleiden; een
werkgever moet kunnen aantonen dat hij heeft
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FBO start met
vacaturemodule
›› Dit najaar zal de FBO een nieuwe module introduceren op haar
website; de vacaturemodule Voetbal Jobs. De module biedt een totaaloverzicht van alle vacante vacatures binnen het betaald voetbal.
BVO’s kunnen voor deze module vacante vacatures kosteloos aanleveren. Dit kunnen reguliere kantoorfuncties, vrijwilligersfuncties
maar ook stageplaatsen en bestuursfunctie zijn.

Waak voor advertentieen acquisitiefraude
›› Veel organisaties krijgen bij tijd en wijle te maken met zogeheten advertentie- en/of acquisitiefraude. Van advertentie- en/of
acquisitiefraude is sprake indien men (meestal telefonisch en/of
via fax) benaderd wordt door bedrijven die zogeheten ‘spookfacturen’ zenden (bijvoorbeeld facturen van nooit overeengekomen
merkregistraties) of schermen met (bij weten van de desbetreffende organisatie nooit overeengekomen) advertentiecontracten,

De module biedt diverse zoekcriteria zoals zoeken op clubnaam,

vermeldingen op websites en vermeldingen in internetgidsen.

functienaam of standplaats. De module wordt geplaatst op de home-

zal zien. Voor de goede orde wijzen wij erop dat de vacatures op deze

Ook de FBO en betaaldvoetbalorganisaties krijgen met regelmaat te maken met deze vormen van oplichting. Soms komen
deze vormen van fraude voor door middel van het met een
smoes ontfutselen van een handtekening van een medewerker
van de club. Wanneer de fraudeur de handtekening eenmaal in
bezit heeft, zal deze beweren dat er sprake is van een overeenkomst en betaling eisen. Andere keren ontvangt de club simpelweg een factuur die betaald zou moeten worden vanwege een
vermeend ‘lidmaatschap’ of een ‘merkenregistratie’. De kleine
lettertjes maken dan duidelijk dat met het betalen van de factuur juist een abonnement (voor vaak meerdere jaren en tegen

afbeelding fictief zijn.

onredelijk hoge bedragen) wordt aangegaan.

page en onder de link “FBO”, een inlogcode is derhalve niet nodig.
Gedurende het seizoen zal de FBO de gebruikmaking van de module
verder monitoren en evalueren
Nadere ondersteuning op HR gebied zoals het redigeren van personeelsadvertenties tot en met het voeren van sollicitatiegesprekken is
eveneens mogelijk. Voor de leden is deze service (afhankelijk van de
mate van gebruikmaking) vooralsnog kostenloos.
Bijgaande afbeelding geeft een weergave van hoe de module eruit

Om de indruk van een bonafide dienstverlener te wekken wordt
vaak een website aangehouden waar zogenaamd op geadverteerd kan worden. Deze website bevat echter slechts gegevens
die uit publieke bronnen zoals de Kamer van Koophandel
verkrijgbaar zijn, of die direct gekopieerd zijn van andere
websites. Malafide adverteerders zijn meestal zelf ook ‘netjes’
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Verder gebruiken
de fraudeurs vaak namen, logo’s en kleuren die verwarring op
kunnen wekken met grotere bonafide adverteerders. Zo wordt
er bij zogenaamde Europese merkregistraties vaak gebruik
gemaakt van Europese symbolen zoals sterren die gelijkenissen
vertonen met de sterren in de Europese vlag.
De FBO raadt clubs aan in gevallen van advertentie- en/of
acquisitiefraude alle correspondentie te bewaren en direct
contact op te nemen met de FBO en/of met de Fraudehelpdesk
(www.fraudehelpdesk.nl). Fraudehelpdesk maakt deel uit van
de Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in
Nederland (SafeCin).

In dienst bij FBO:
Barry Dopmeijer
›› Barry Dopmeijer treedt per 1 november 2015 in
dienst bij de FBO in de functie van jurist. Barry zal de
leden mede ondersteunen op juridisch gebied. Voor
Barry is de FBO al bekend terrein. Hij heeft van 1 januari
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2013 tot en met 31 mei 2013 bij de FBO stage gelopen.
In de tussenperiode heeft Barry gewerkt bij Adidas, CMS
Derks Star Busmann, Adidas, Halsten Advocaten en sinds
mei 2015 als jurist tuchtzaken bij de KNVB.
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Voetbalfocus
›› De transfer van keeper Michel Vorm (hierna: “Vorm”) van Swansea
City (hierna: “Swansea”) naar Tottenham Hotspur (hierna: “Tottenham”)
in de zomer van 2014 heeft het afgelopen jaar in de media veel aandacht
gekregen. De reden daarvan ligt met name besloten in het opmerkelijke feit
dat Swansea Vorm voor € 0,- naar Tottenham heeft laten gaan, als gevolg
waarvan FC Utrecht een aanzienlijk bedrag misliep. Bij de eerdere transfer
van Vorm van FC Utrecht naar Swansea in 2011 had FC Utrecht namelijk
een doorverkooppercentage van 30% bedongen, maar 30% van € 0,- is en
blijft € 0,-. Op basis van de feiten en omstandigheden bij deze transfer heeft
het er echter alle schijn van dat de transfer van Vorm onderdeel is geweest
van een spelersruil tussen Swansea en Tottenham, waarbij - naast Vorm nog twee spelers betrokken waren. De transferwaarde van Vorm zou dan
in de transfersommen van de andere betrokken spelers zijn verdisconteerd,
zodat Swansea de doorverkoopclausule van 30% kon omzeilen.

Naar aanleiding van deze constatering heeft de FBO namens FC Utrecht
de zaak bij de FIFA Players’ Status Committee aanhangig gemaakt. Deze
besloot echter dat niet bewezen kon worden dat deze ‘triple-transfer’ een
uitruil van spelers betrof. In deze VoetbalFocus zal deze zaak nader worden
toegelicht.

gescheiden transferovereenkomsten ten grondslag liggen. Bovendien was
Swansea de mening toegedaan dat zij zelf mag bepalen voor welke bedragen
zij spelers wenst te transfereren en dat daarover geen verantwoording
behoeft te worden afgelegd. Op basis van o.a. de blessures van Vorm en
diens hoge salaris zou Swansea ervoor gekozen hebben Vorm voor € 0,- naar
Tottenham te laten gaan, als gevolg waarvan FC Utrecht geen recht heeft op
enig bedrag op basis van het bedongen doorverkooppercentage. Naar het
oordeel van Swansea is dat een risico dat onlosmakelijk is verbonden met
het overeenkomen van doorverkoopclausules.

Beoordeling
Naar aanleiding van de standpunten van partijen was het de taak van de
FIFA Players’ Status Committee om te oordelen of er bij de drie transfers
tussen Swansea en Tottenham sprake is geweest van een uitruil van spelers.
In haar vonnis stelt FIFA in dat kader voorop dat het uiterst ongewoon is
dat een speler met de kwaliteiten van Vorm en met een nog 2-jaar durende
arbeidsovereenkomst gratis wordt getransfereerd. Bovendien benadrukt
FIFA dat het inderdaad uiterst opmerkelijk is dat er tussen Swansea en Tottenham drie transfers, waarvan één transfer zonder transfersom en twee
transfers voor dezelfde transfersom (£ 6.000.000,-), op één en dezelfde dag
plaatsvinden.

Feiten en standpunten van partijen:
Vorm werd in augustus 2011 door FC Utrecht voor een bedrag van
€ 1.750.000,- aan Swansea verkocht. In de transferovereenkomst was een
clausule opgenomen die FC Utrecht bij een doorverkoop van Vorm recht
zou geven op 30% van de transfersom die alsdan door Swansea zou worden
ontvangen. Vorm, met een geschatte transferwaarde van circa £ 3.500.000,-,
verruilde na het WK van 2014 Swansea voor Tottenham, terwijl op dezelfde
dag nog twee spelers tussen Swansea en Tottenham werden getransfereerd.
Verdediger Ben Davies (hierna: “Davies” - geschatte transferwaarde:
£ 4.700.000,-) maakte net als Vorm de overstap van Swansea naar Tottenham, terwijl middenvelder Gylfi Sigurdsson (hierna: “Sigurdsson” - geschatte
transferwaarde: £ 14.700.000,-) de omgekeerde weg bewandelde.
Met betrekking tot deze drie transfers is het niet alleen merkwaardig dat
Swansea geen transfersom vraagt voor een succesvolle 30-jarige WKganger, wiens arbeidsovereenkomst op het moment van de transfer naar
Tottenham nog een looptijd van twee jaar had, maar is het - met inachtneming van bovenstaand verschil in transferwaardes - uiterst opmerkelijk dat
uit de transferovereenkomsten van Davies en Sigurdsson blijkt dat beide
spelers voor exact hetzelfde bedrag (£ 6.000.000,-) zijn getransfereerd.
Swansea en Tottenham hebben de drie spelers aldus met gesloten beurzen
getransfereerd. Tegen deze achtergrond heeft FC Utrecht zich op het standpunt gesteld dat er sprake is geweest van een uitruil van spelers, waarbij de
transferwaarde van Vorm in de transfersommen van de andere twee spelers
is verdisconteerd, zodat Swansea haar verplichtingen uit de transferovereenkomst tussen FC Utrecht en Swansea uit 2011 zou ontduiken.
Swansea stelde zich daarentegen op het standpunt dat van een uitruil
van spelers geen sprake is, nu aan de betrokken transfers drie volledig

Toch stelt FIFA FC Utrecht uiteindelijk in het ongelijk. Daarbij is allereerst
van belang dat het volgens FIFA niet is verboden om een speler voor € 0,- te
transfereren. Het is immers mogelijk dat een club vanuit zakelijk oogpunt tot
een dergelijke beslissing komt. Met betrekking tot de eventuele uitruil van
spelers oordeelde FIFA vervolgens dat daarvan geen sprake was. Voor FIFA
was het doorslaggevend dat aan de drie transfers inderdaad drie gescheiden
en onafhankelijke transferovereenkomsten ten grondslag lagen, waarin op
geen enkele wijze aan de andere transfers en/of een eventuele uitruil werd
gerefereerd.

Conclusie
Op basis van het voorgaande blijkt dus dat FC Utrecht (nog) niet heeft kunnen bewijzen dat er sprake is geweest van een uitruil van spelers. De FBO
en FC Utrecht zien echter voldoende aanknopingspunten om tegen deze
uitspraak in beroep te gaan en hebben inmiddels een zaak bij het CAS
(het hoogste internationale sporttribunaal) opgestart.
Tot slot merkt de FBO op dat (internationale) clubs inmiddels inspelen
op de ontwikkelingen die in deze zaak hebben plaatsgevonden. In internationale transferovereenkomsten komt de FBO tegenwoordig geregeld
doorverkoopclausules tegen waarin wordt afgesproken dat partijen bij een
doorverkoop, waarbij sprake is van een uitruil van spelers, te goeder trouw
een transfersom zullen overeenkomen ten behoeve van de overeengekomen doorverkoopclausule. De waarde van een dergelijke clausule is nog
lastig in te schatten, maar de FBO adviseert clubs met deze ontwikkeling wel
rekening te houden.

Partners FBO:
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Wijziging in procedures FIFA
mbt opleidingsvergoedingen
en solidariteitsbijdrage
Via Circulaire nummer 1500 heeft de FIFA alle nationale bonden in kennis gesteld van het feit dat de procedure
rondom het claimen van opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen per 1 oktober a.s. zal veranderen.
›› Concreet volgt uit de circulaire dat clubs vanaf 1 oktober a.s. zelf hun
claims betreffende opleidingsvergoedingen of solidariteitsbijdragen
(die voortvloeien uit de FIFA-reglementen) dienen af te handelen via
FIFA TMS.

Zoals bekend ondersteunt de FBO haar clubs al jarenlang in juridische
zin als het gaat om claims betreffende opleidingsvergoedingen of

Rosalie Tamminga
verlaat FBO
›› FBO-jurist Rosalie Tamminga heeft de FBO per 1 september jl. de
FBO verlaten. Rosalie was de afgelopen 4 jaar werkzaam bij de FBO
als IE- en contracten-jurist.

Rosalie blijft werkzaam binnen de sport. Vanaf 1 september is ze aan
de slag gegaan bij de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB).
De FBO dankt Rosalie voor haar tomeloze inzet in de afgelopen
jaren en wenst haar alle succes voor de toekomst!

solidariteitsbijdragen. De FBO heeft echter geen toegang tot TMS.
Teneinde clubs op dit vlak juridisch goed te kunnen (blijven) bijstaan, zal
de FBO dan ook in overleg treden met andere buitenlandse leagues, de
KNVB en de FIFA teneinde in dit kader tot een voor clubs passende en
pragmatische oplossing te komen.

FBO ledenvergadering
op 19 november
›› De FBO Ledenvergadering zal dit najaar plaats vinden op

19 november a.s. Locatie van de vergadering zal wederom
Stadion Galgenwaard te Utrecht zijn.
Alle clubs zullen de stukken
ten behoeve van de vergadering
te zijner tijd ontvangen.

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

Agenda
Agenda items:

›› 19 november 2015 -

Ledenvergadering FBO

Vormgeving en realisatie
Dinq media bv
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