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Verslag managementbijeenkomsten
23 en 25 mei jl.
Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden
is uiteengezet op welke wijze Team
Relocations taken omtrent de begeleiding
van spelers kan overnemen van clubs. Hierbij
dient onder meer gedacht te worden aan
ondersteuning op het gebied van huisvesting,
scholen, taalcursussen, begeleiding van
partner en kinderen, administratie, etc.
Ten slotte heeft Frans de Weger (FBO) de voor
het betaald voetbal belangrijkste nationale en
internationale jurisprudentie van het afgelopen jaar besproken. Onder meer kwamen
aan de orde enkele CAS-zaken die de FBO
thans onder zich heeft, alsmede enkele zaken
vanuit de FIFA. Op verzoek werd de bijeenkomst afgesloten door aandacht te besteden
aan de regels die er bestaan omtrent de
zogeheten ‘eenzijdige optie’.
Voor meer informatie omtrent (een van)
bovenstaande onderwerpen kunt u contact
opnemen met de FBO. Alle sheets die tijdens
de bijeenkomst gebruikt zijn, zijn inmiddels te
downloaden via www.fbo.nl.
›› Op 23 en 25 mei jl. hebben wederom de
FBO managementbijeenkomsten plaats
gevonden. De bijeenkomsten vonden plaats
in het Voetbalhuis (het nieuwe kantoor van
ECV,CED, Stichting Meer dan Voetbal en
FBO) te Zeist en in Golden Hotel Victoria te
Hoenderloo.
De aftrap van de bijeenkomsten vond plaats
middels een presentatie van Annemarie
Beekman en Rosalie Tamminga (beiden FBO)
die een presentatie gaven over merkenrecht
en merkeninbreuk. Na een korte juridische
inleiding werd aan de hand van praktijkvoorbeelden aangegeven tegen welke zaken
clubs en de FBO in de praktijk aanlopen en
werd geadviseerd hoe clubs om dienen te
gaan met (het vastleggen/deponeren van)
hun merken.

Na deze presentatie introduceerden Joseph
Wannet van Wannet Sports Insurance en
Mirjam Weststrate van Deutsche Bank
Nederland aan de clubs een nieuwe FBO
mantel kredietverzekering. Met deze verzekering wordt het voor clubs mogelijk om
hun sponsorinkomsten bij voorbaat te verzekeren. Tevens biedt de mantel de mogelijkheid om onderzoek te (laten) doen naar
de kredietwaardigheid van een potentiële
sponsor en kan er via de mantel zorg gedragen
worden voor incasso en administratieve
ondersteuning op het gebied van debiteurenbeheer.
Na de pauze heeft de jongste partner van de
FBO, Team Relocations, een concrete uiteenzetting gegeven aangaande het dienstenpakket van Team Relocations voor clubs.
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Reglementen Spelersmakelaars
voorlopig niet aangepast
›› De reglementen van de FIFA inzake
spelersmakelaars (de FIFA Players’ Agent
Regulations) worden voorlopig niet gewijzigd. De FIFA heeft besloten de reglementen en de bezwaren van bonden en
overkoepelende organisaties eerst nader te
bespreken in een aparte werkgroep.
Oorspronkelijk zouden de wijzigingen reeds
dit jaar in dienen te gaan. De FBO heeft
zowel nationaal als internationaal (via de
European Professional Football Leagues)
steeds bezwaar gemaakt tegen de beoogde

Het belangrijkste bezwaar betreft het feit
dat door de nieuwe reglementen de licentieeis voor spelersmakelaars zou komen te
vervallen en spelers en clubs zelf volledig
verantwoordelijk zouden worden voor de
naleving van de reglementen door de betrokken spelersmakelaar.

wijzigingen. De FBO voorziet grote
problemen voor clubs (en spelers) als de
voorgestelde reglementen ongewijzigd
zouden worden doorgevoerd.

Naar verwachting zullen de wijzigingen
omtrent spelersmakelaars pas volgend jaar
binnen het FIFA-congres besproken worden.
De nieuwe reglementen zouden dan ingaan
per 1 januari 2014.

Salarisbenchmark 2011/2012
›› In vervolg op de salarisbenchmark betaald
voetbal van het seizoen 2008/2009 is de
salarisbenchmark 2011/2012 nagenoeg
gereed. In deze benchmark zijn een aantal
veranderingen doorgevoerd in relatie tot de
eerste versie. Zo is er een vergelijking gemaakt
met de salarissen van 2008/2009 en de verhoging of verlaging in percentages uitgedrukt.
Verder zijn er voor een tiental functies vergelijkingen gemaakt met landelijke cijfers.

Bij de vergelijking is er gekeken naar de mediaan, de middelste waarde van een reeks getallen. Verder is er geen vergelijk meer gemaakt
tussen secundaire arbeidsvoorwaarden zoals
een seizoenkaart of een telefoonvergoeding.
Aan de benchmark hebben de 35 BVO’s uit
de Ere- en de Eerste Divisie meegewerkt.
De gegevens zijn geanonimiseerd, dat wil
zeggen dat er geen clubnamen in terug te
vinden zijn.

Minimumloon per 1 juli 2012
›› De hoogte van het wettelijk minimumloon
wordt twee keer per jaar aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Per 1 juli aanstaande zal
het wettelijk minimumloon worden aangepast
en verhoogd. Dientengevolge zal het wettelijk
bruto minimumloon voor werknemers van 23
jaar en ouder bij een volledig dienstverband
per 1 juli 2012: € 1456,20 per maand, € 336,05
per week en € 67,21 per dag bedragen.
Op basis van bovengenoemde bedragen zijn
tevens de navolgende wettelijke minimumjeugdlonen vastgesteld:

Agenda

4 JUNI 2012
AVBV KNVB

8 JUNI 2012
Start EK 2012

De benchmark is door de FBO vervaardigd en
enkel beschikbaar voor de leden van de FBO.
Nog voor de start van het nieuwe voetbalseizoen zullen de leden de benchmark ontvangen. Mocht u voor die tijd meer informatie
omtrent de benchmark wensen, neemt u dan
contact op met Andrea Timmerman (FBO), tel.
0343-438434.

22 jaar:
21 jaar:
20 jaar:
19 jaar:
18 jaar:
17 jaar:
16 jaar:
15 jaar:

€ 1.237,75 per maand
€ 1.055,75 per maand
€ 895,55 per maand
€ 764,50 per maand
€ 662,55 per maand
€ 575,20 per maand
€ 502,40 per maand
€ 436,85 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.

VoetbalFocus
›› Onlangs heeft de Commissie van Beroep van de KNVB twee
uitspraken gedaan aangaande het niet speelklaar hebben van een veld
(bij gebruik van de veldverwarming ). De clubs waar het hier om ging
waren ADO Den Haag en De Graafschap. In beide zaken was sprake van
extreme weersomstandigheden en meenden de betrokken clubs zich te
kunnen beroepen op een overmachtssituatie.

De aanklager van de KNVB was daarentegen van mening dat er geen
sprake wasvan een overmachtssituatie en men zich niet kon beroepen
op artikel 19 lid 2 aangezien er hier sprake was van een risico-aansprakelijkheid. Ingeval van een risicoaansprakelijkheid, aldus de
aanklager, kan men in beginsel geen beroep doen op overmacht.
De Commissie van Beroep oordeelde uiteindelijk dat de clubs niet voldoende maatregelen hadden getroffen om het veld speelklaar
te krijgen. Er was in de ogen van de Commissie
geen sprake van overmacht. Wel was volgens
de Commissie duidelijk dat beide clubs er veel
aan hadden gedaan om het veld alsnog speelklaar te krijgen. Reden dat zij de oorspronkelijk opgelegde boetes matigde.
Opvallend in deze zaken was dat de Commissie blijkbaar wel gevoelig was voor de
argumenten van de clubs waar het ging om
de reglementen van de KNVB inzake de veldverwarming. Meer in het bijzonder waar het
gaat om de eisen die aan een veldverwarming
dienen te worden gesteld. De Commissie nam
in haar vonnis bij beide clubs namelijk ook het
volgende op:

Een korte weergave van de feiten
Zowel ADO Den Haag als De Graafschap ontvingen in eerste instantie
vanuit de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel vanwege
het niet hebben van een speelklaar veld op het moment van het spelen
van de desbetreffende thuiswedstrijd (tegen respectievelijk AZ en FC
Twente).
Bij de Commissie van Beroep betoogden beide clubs dat wel degelijk
alle noodzakelijke maatregelen waren getroffen om het veld speelklaar
te krijgen. De clubs beriepen zich echter op overmacht vanwege de
extreme weersomstandigheden (-16 tot -18 graden Celsius ), waardoor
de veldverwarmingen niet voldoende capaciteit hadden om het veld
voor de wedstrijd volledig vorstvrij te krijgen. Meer specifiek beriepen
zij zich op artikel 19 lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal waarin bepaald is dat voor het strafbaar zijn van overtredingen
altijd opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist is. Beide
clubs stelden dat er geen sprake is geweest van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid.
In het geval van ADO Den Haag bleek bovendien dat er een filter
verstopt was in de veldverwarming. Deze verstopping was echter
niet zichtbaar in het systeem. Daarnaast wees men op de aanzienlijke
kosten die de clubs gemaakt hadden om te trachten het veld speelklaar
te krijgen.

“Gelet op de extreme kou die zich heeft voorgedaan in de periode van de
onderhavige afgelasting adviseert de Commissie van Beroep het bestuur
betaald voetbal van de KNVB wel om nadere normstellingen voor betaaldvoetbalorganisaties op te stellen ten aanzien van de eisen waaraan een
veldverwarming dient te voldoen en daarbij meer in het bijzonder te bepalen
bij welke buitentemperatuur in een vorstperiode een veld nog bespeelbaar
moet zijn.’’
In beide zaken was niet voldoende duidelijk bij welke buitentemperatuur in een vorstperiode het veld nog bespeelbaar moest zijn en aan
welke voorwaarden een veldverwarming moet voldoen. In die zin is het
opvallend dat de Commissie het aan de ene kant met de clubs eens is
dat hierover meer duidelijkheid dient te komen, doch dat dat haar aan
de andere kant niet heeft belet om (ondanks het gebrek aan deze
duidelijkheid) de clubs toch te veroordelen tot een (weliswaar gematigde) boete.
Duidelijk is in ieder geval wel geworden dat een club onder de huidige
reglementen weinig tot geen kans heeft een boete te ontlopen ingeval
een wedstrijd vanwege winterse omstandigheden wordt afgelast.
Alleen indien daadwerkelijk alle schuld afwezig is, kan een club wellicht
aan een straf ontkomen. In die zin is er dan ook geen sprake van een
‘zuivere’ risicoaansprakelijkheid.
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Regels omtrent ouderschapsverlof
›› De overheid is van mening dat iedere ouder
de kans moet krijgen om tijd te besteden
aan de opvoeding van zijn of haar kinderen.
Het recht op onbetaald ouderschapsverlof is
daarom wettelijk vastgesteld in de Wet arbeid
en Zorg en de Arbeidstijdenwet. Ook is er een
Europese richtlijn over ouderschapsverlof. Met
betrekking tot de praktische toepasbaarheid
van de wettelijke regels rondom het ouderschapsverlof zijn voor werkgever en werknemer de navolgende aspecten van belang.
Aanvraag ouderschapsverlof
De werknemer dient de aanvraag voor ouderschapsverlof 2 maanden voor aanvang schriftelijk bij de werkgever aan te vragen. In deze
aanvraag moet minimaal de aanvangsdatum,
de verlofperiode, het aantal en de gewenste
verlofdagen staan. Als het verlof in delen opgenomen wenst te worden, moet ook dit vermeld
worden. Voor elk deel dient men rekening te
houden met de 2 maanden aanvraagtijd.
De werkgever kan het verzoek niet weigeren,
maar kan wel bezwaar maken tegen de verdeling van de op te nemen uren. De werkgever
mag zelf een verdeling opstellen tot 4 weken
voor aanvang van de verlofperiode. Bij zwaarwegende bedrijf- en/of dienstbelangen kan
werkgever besluiten het verzoek niet in te
willigen.

Beide ouders hebben het recht op ouderschapsverlof. Voor elk kind apart kan ouderschapsverlof worden aangevraagd.
Duur van het ouderschapsverlof
Sinds 1 januari 2009 heeft men recht op
ouderschapsverlof van 26 maal de normale
wekelijkse arbeidsduur per kind. Voor een
werknemer die 40 uur per week werkt is dit
dus 26 x 40 uur = 1040 uur. De opname van
deze uren gaat in overleg tussen werknemer
en werkgever. Standaard geldt dat werknemer
één jaar lang verlof opneemt voor de helft van
het aantal uren dat normaliter per week gewerkt wordt. De andere helft van de werkweek
blijft de werknemer wel werken. Als werknemer bijvoorbeeld 32 uur per week werkt,
gaat hij/zij voor één jaar 16 uur per week
werken en heeft de werknemer 16 uur per
week ouderschapsverlof.

toeslag berekend. Alleen als de werkgever zelf
heeft bepaald de verlofuren door te betalen,
bij CAO of anderszins, worden verlofuren
doorbetaald.
Toekomst
Er ligt thans een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer tot aanpassing van de Wet arbeid en
Zorg en Wet aanpassing arbeidsduur om verlof
en aanpassing van arbeidstijden te moderniseren. De ouderschapsverlofregeling zal hierdoor
versoepeld worden voor de werknemer met
betrekking tot de aanvraag, de verdeling van
de uren en de voorwaarden voor ouderschapsverlof.
Voor meerdere vragen aangaande het bovenstaande kunt u contact opnemen met Andrea
Timmerman (FBO), tel. 0343-438434.

Vakantiedagen
Over de verlofuren kunnen geen vakantiedagen worden opgebouwd. Ook wordt er over
de opgenomen verlofuren geen vakantie-

Voorwaarden voor ouderschapsverlof
De werknemer moet tenminste één jaar
in dienst zijn bij zijn werkgever wil hij/zij
ouderschapsverlof kunnen aanvragen. De
voorwaarden gelden voor kinderen jonger dan
8 jaar oud.

Nog steeds TWV vereist voor spelers
uit Roemenië en Bulgarije

›› Evenals voorgaande jaren is voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië nog steeds
een tewerkstellingsvergunning vereist.
Roemenië en Bulgarije zijn weliswaar
toegetreden tot de EU, maar hebben nog
hervormingen nodig met betrekking tot corruptiebestrijding, bestrijding georganiseerde

misdaad, voedselveiligheid en aanpassing van
het rechtsstelsel.
De EU heeft een pakket overgangsmaatregelen voorgesteld die problemen moeten
voorkomen of verhelpen en de opname van
beide landen in de EU moeten bevorderen.
Dientengevolge is voor Bulgaarse en
Roemeense profvoetballers voorlopig (en
derhalve in ieder geval in de aankomende
overschrijvingsperiode) nog steeds een
tewerkstellingsvergunning vereist is, hetgeen
betekent dat deze werknemers voorlopig
zowel aan het inkomenscriterium als het
kwaliteitscriterium dienen te voldoen.
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