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Nieuwe internetsite FBO
Met de introductie van de nieuwe huisstijl is op 1 maart jl. ook
de nieuwe website van de FBO online gegaan.
›› De site biedt een introductie van (de werkzaamheden van) de FBO en via de site kunnen
uiteraard de door de FBO in de loop der jaren
uitgebrachte brochures (zoals een brochure
over de regels omtrent niet-EU spelers en
een brochure over de opleidingsvergoeding
en solidariteitsbijdrage) en een groot aantal
standaard modellen voor clubs worden
gedownload.
De modellen zijn enkel te downloaden door
clubs met een inlogcode. Deze modellen worden regelmatig geupdate conform de meest
recente jurisprudentie of andersoortige (voor
het betaald voetbal van belang zijnde) ontwikkelingen. De modellen bestaan onder meer
uit een transferovereenkomst, een in/uitleenovereenkomst, een sponsorovereenkomst,
een spelersmakelaarsovereenkomst (commissieovereenkomst), een arbeidsovereenkomst
voor regulier personeel en uiteraard een
(uitgebreid) model spelerscontract. Ieder
model kan naar eigen wensen en middels

De nieuwe website FBO

optionele bepalingen worden aangepast. De
meeste modellen beschikken bovendien over
een uitgebreide artikelsgewijze toelichting.
Naast de modellen en brochures kunnen
via de site ook de notulen en sheets van de
verschillende vergaderingen of bijeenkomsten
worden gedownload.

Ten slotte biedt de nieuwe site van de FBO
ook de mogelijkheid om alle tweets (twitterberichten) en de overige nieuwsberichten
van de FBO te volgen. De site is te vinden via
www.fbo.nl.
De site is (evenals de nieuwe huisstijl van de
FBO) ontworpen door Veronica Litho.

Partners FBO:

Voortgang collectieve verzekeringen
›› In november 2010 is tijdens de managementbijeenkomsten van de FBO door FBO-partner Wannet
Sports Insurance (i.c.m. Marsh) de collectieve Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) geïntroduceerd. Een mantelcontract dat specifiek voor de leden van de FBO is ontwikkeld. De verzekeringsdekking en de voordelen van het contract zijn toen aan de clubs uitgelegd.
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Inmiddels heeft een derde deel van alle betaaldvoetbalorganisaties in Nederland de FBO-mantel-polis
afgesloten. Eenzelfde deel van de clubs heeft nog een offerte uitstaan of recent aangevraagd. Op korte
termijn zullen ook zij beslissen of ze de polis met de ruimere dekking tegen de zeer scherpe premie
zullen oversluiten. De overige 12 clubs hebben nog geen voorstel aangevraagd. Zij kunnen dus nog geen
vergelijking maken met hun huidige AVB-polis. Dit is echter wel aan te raden, aangezien in meerdere
gevallen is gebleken dat het oversluiten duizenden euro’s op jaarbasis aan premie scheelt.
Om alsnog een offerte op te vragen raadt de FBO deze clubs dan ook aan om contact op te nemen met
Wannet Sports Insurance via telefoonnummer 026-370 4141 of via e-mail: info@wannet.eu.

Verslag van de FBO kennisworkshop
d.d. 29 maart 2012
›› In samenwerking met de Boertiengroep
heeft de FBO wederom een kennisworkshop
georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats
op donderdag 29 maart jl. in het Golden Tulip
Hotel te Hoenderloo. Het onderwerp van de
workshop was ‘Functioneren en beoordelen’ en
wordt hieronder kort belicht.
Functioneren en beoordelen
Minka Jongkind en Jakob van Wielink van
de Boertiengroep zijn deels improviserend
te werk gegaan en hebben de verschillende
kanten van functioneringsgesprekken en
beoordelingsgesprekken aan de orde gebracht.
Zo is er stil gestaan bij de negatieve en positieve ervaringen van de deelnemers met beoordelingsgesprekken, de ‘do’s en don’t s’ van
dergelijke gesprekken, de verschillen tussen
een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek en de manier van voorbereiden op
een dergelijk gesprek. Steeds is nader ingegaan
op de rol van beoordelaar (leidinggevende),
P&O functionaris en de beoordeelde.
De middag is door middel van de zogeheten
werkvorm ‘worldcafé’ ingekleed. In kleine
groepen is er gebrainstormd over drie vragen.

De eerste vraag was ‘Hoe krijgen we draagvlak
voor beoordelingsgesprekken’, de tweede
vraag was ‘Wat is er nodig om gesprekken goed
te laten verlopen’ en de laatste was ‘Hoe zorg
ik er voor dat de gesprekken zowel zinvol als
leuk zijn?’.
Tot slot zijn er praktijkvoorbeelden aan de orde
geweest en zijn er vragen omtrent dit onderwerp behandeld.
Helaas is de tijd van een dagdeel te kort om alle

Yago Hamwijk
stagiair FBO

›› De ledenvergadering van de FBO
zal worden gehouden op 15 mei a.s.
in Golden Tulip Hotel Epe te Epe. Het
aanvangstijdstip van de ledenvergadering is 10.30 uur.

Yago is 26 jaar en studeert rechten aan de
Universiteit van Amsterdam.

Agenda

Alle deelnemers krijgen de sheets en samenvattingen digitaal toegezonden. De documenten zijn binnenkort tevens beschikbaar via het
intranet gedeelte van de website van de FBO.
Indien er vragen zijn naar aanleiding van de aan
de orde gestelde onderwerpen, kunt u contact
opnemen met Andrea Timmerman (FBO), tel.
0343-438434.

Ledenvergadering
FBO op 15 mei
2012 te Epe

›› Per 2 april jl. heeft de FBO een stagiair in
de persoon van Yago Hamwijk aan haar team
toegevoegd. Yago zal drie maanden lang vier
dagen per week werkzaam zijn voor de FBO.
Hij zal zich ondermeer bezig houden met het
vervaardigen van een transferprotocol voor
clubs en zal onderzoek doen naar de regels
omtrent de criteria voor niet-EU spelers in de
ons omringende landen.

15 MEI
Ledenvergadering
FBO

details aangaande functioneren en beoordelen
te behandelen. Voor advies en training op maat
kunt u terecht bij de Boertiengroep of de FBO.

Tijdens de ledenvergadering zal in
ieder geval aan de orde komen de
begroting voor het seizoen 2012-2013,
de vaststelling van de contributie voor
het komende verenigingsjaar en de
reglementswijzigingen die staan op de
agenda van de Algemene Vergadering
Betaald Voetbal.
23 EN 25 MEI
Managementbijeenkomsten
FBO

De leden van de FBO zullen op korte
termijn worden geïnformeerd over de
specifieke agenda van de vergadering.

VoetbalFocus
›› De FBO heeft de afgelopen periode een aantal keer te maken gehad
met kwesties waarbij Nederlandse clubs aansprakelijk werden gesteld
door buitenlandse clubs. Meer specifiek ging het in deze kwesties om
zaken waarbij de Nederlandse clubs op grond van artikel 17 van het
FIFA-transferreglement door de voormalige clubs van hun nieuw aangetrokken spelers aansprakelijk werden gehouden voor de betaling van
vergoedingen die de desbetreffende spelers mogelijkerwijs verschuldigd zouden zijn aan deze voormalige clubs.
De vraag of de spelers al dan niet terecht een eventuele vergoeding
verschuldigd zouden zijn aan hun voormalige clubs, moest dan nog wel
nader door FIFA in de bij hen aanhangig gemaakte rechtszaak worden
bepaald. De FBO acht het in ieder geval van belang om over dit onderwerp in deze VoetbalFocus een nadere uiteenzetting te geven teneinde
de Nederlandse clubs zich bewust te maken van de risico’s en juridische
gevaren omtrent dit onderwerp.
In artikel 17 van het FIFA-transferregelement, meer specifiek “The
Regulations on the Status and Transfer of Players”, worden de financiële
en sportieve gevolgen van eenzijdige contractschendingen door spelers
en clubs besproken. Opvallend daarbij is dat in dit artikel is opgenomen
dat indien wordt vastgesteld dat de speler een vergoeding dient te betalen aan zijn voormalige club, de speler én de nieuwe club gezamenlijk
en afzonderlijk aansprakelijk zijn voor de betaling daarvan. Bovendien
is in het artikel bepaald dat FIFA ook nog eens sportieve sancties kan
opleggen indien wordt vastgesteld dat de nieuwe club schuldig wordt
bevonden aan contractbreuk dan wel heeft aangezet tot de vermeende
contractbreuk. Van belang is daarbij dat de bewijslast op de nieuwe
club ligt. Kortom, deze moet bewijzen dat zij niet schuldig kan worden
bevonden aan de contractbreuk dan wel dat geen sprake is van het
aanzetten tot contractbreuk en dat aldus het opleggen van sportieve
sancties niet gerechtvaardigd is. De sportieve sancties kunnen neerkomen op een transferverbod, voor nationale en internationale transfers,
voor de duur van twee transferperiodes.
Zoals uit bovengenoemd artikel in ieder geval duidelijk wordt, kan –
dit in tegenstelling tot de oplegging van sportieve sancties – aan de
gezamenlijke en afzonderlijke aansprakelijkheid niet worden ontkomen.
Kortom, indien eenmaal is vastgesteld door FIFA in de bij hen aanhangig
gemaakte procedure dat de speler een vergoeding verschuldigd is aan
zijn voormalige club, dan is de nieuwe club per definitie eveneens (zoals
gezegd: gezamenlijk en afzonderlijk) automatisch aansprakelijk voor
de betaling van deze vergoeding. In deze gezamenlijke en afzonderlijke automatische aansprakelijkheid (en de eventuele oplegging van
sportieve sancties door FIFA), schuilt nu juist het juridisch gevaar
waarop gewezen dient te worden, hetgeen ook duidelijk(er) wordt met
onderstaand voorbeeld.
Indien een Nederlandse club een speler uit het buitenland transfervrij
wenst aan te trekken, is het van groot belang dat de Nederlandse club
goed heeft onderzocht of het contract van de desbetreffende speler bij

zijn voormalige buitenlandse club op juiste wijze ten einde is gekomen.
In bovengenoemde kwesties, waarbij de FBO enkele Nederlandse club
bijstaat, waren de Nederlandse clubs er niet van op de hoogte dat de
voormalige clubs van de desbetreffende spelers een rechtszaak bij
FIFA waren opgestart en van deze spelers een vergoeding eisten. Tot
dusverre is in voornoemde procedures door FIFA nog niet definitief
vastgesteld of de claims van de voormalige clubs terecht zijn. Echter,
indien FIFA vaststelt dat de claim van een voormalige club terecht is,
zal de Nederlandse club op grond van de automatische aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 17 ook worden veroordeeld voor de
betaling daarvan en loopt zij tevens het risico dat zij sportieve sancties
krijgt opgelegd.
Overigens geldt de automatische aansprakelijkheid van bovengenoemd
artikel 17 uitsluitend en alleen voor eenzijdige contractbreuken door
spelers en clubs. In een FIFA procedure waarbij de FBO onlangs optrad
namens een Nederlandse club, waarbij laatstgenoemde aansprakelijk
werd gesteld door de voormalige club van een door de Nederlandse
club aangetrokken trainer, heeft FIFA bepaald dat artikel 17 niet van
toepassing is op de relatie tussen een trainer en een club. Een en ander
in lijn met de vaste jurisprudentie van het CAS. Opgemerkt zij dat de
voormalige club in deze zaak thans nog wel de mogelijkheid heeft om in
beroep te gaan bij het CAS.
Al met al betekent bovenstaande concreet dat Nederlandse clubs
komende zomertransferperiode bij het aantrekken van spelers uit het
buitenland in het bijzonder zeer alert moeten zijn bij de (vermeende)
transfervrije spelers. Indien de desbetreffende speler nog een
contractueel geschil heeft lopen met zijn voormalige club, dan loopt de
Nederlandse club immers het risico om achteraf alsnog een vergoeding te moeten betalen en dat sportieve sancties door FIFA worden
opgelegd.

Partners FBO:
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Inkomenscriterium seizoen 2012/2013
vastgesteld
›› Onlangs is het gemiddelde inkomen van
spelers in de Eredivisie vastgesteld. Het
voor het seizoen 2012/2013 te hanteren
inkomensgemiddelde in de Eredivisie
bedraagt € 305.000,-.
Dit betekent dat het salariscriterium in het
kader van de aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor niet-EU spellers in
het seizoen 2012/2013 als volgt zal zijn:

voor spelers van 18 en 19 jaar: € 229.000,voor spelers van 20 jaar en ouder: € 458.000,Bovengenoemd salariscriterium geldt
uitdrukkelijk niet in het kader van aanvragen
voor de zogeheten 30%-regeling. Voor die
aanvragen geldt een ander criterium, namelijk het zogeheten ‘fiscale inkomenscriterium’, welk criterium door de Belastingdienst
wordt vastgesteld.

Meer informatie met betrekking tot
(de aanvraag van) tewerkstellingsvergunningen vindt u in de brochure ‘Vreemdelingen Betaald Voetbal’, die te vinden is op
de website van de FBO. Indien u specifieke
vragen heeft over het salariscriterium met
betrekking tot de aanvragen van
tewerkstellingsvergunningen, kunt u
uiteraard ook contact opnemen
met de FBO.

Stilzwijgende verlenging
Hoe zit het met clubcards en de kidsclub?
›› Zoals vorige keer in VoetbalZaken nog
eens is herhaald, is het op grond van nieuwe
wetgeving niet langer toegestaan om bepalingen op te nemen in algemene voorwaarden die tot doel hebben:
• een abonnement stilzwijgend te
verlengen voor bepaalde tijd:
• een abonnement aan te gaan voor een 		
duur langer dan een jaar.
De gedachtegang hierachter is dat overeenkomsten voor bepaalde tijd (in beginsel)
niet tussentijds kunnen worden opgezegd.
De wetgever vindt dat een consument na
een eerste contractjaar altijd tussentijds
moet kunnen opzeggen (met een opzeg-

termijn van een maand). In het geval van een
tussentijdse opzegging, heeft de consument
namelijk ook recht op restitutie van het deel
van het bedrag dat ziet op de nog niet afgenomen maanden.
Deze nieuwe wetgeving heeft, zoals bekend,
consequenties voor de seizoenkaarten. Maar
hoe zit het met producten als de Club Card en
de Kidsclub?
Dit hangt af van de voorwaarden waaronder
deze worden aangeboden. Bij veel clubs kan de
consument een dergelijk lidmaatschap gratis of
tegen een eenmalig marginaal bedrag (bijvoorbeeld ter dekking van administratiekosten)

afnemen voor een duur van meerdere
jaren. Zo wordt een Club Card vaak verstrekt voor een duur van vijf jaar en hoeft
de consument hiervoor hooguit eenmalig
administratiekosten te betalen. Hetzelfde
geldt vaak voor de Kidsclub, waarbij het
lidmaatschap tegen eenmalige betaling
van administratiekosten in beginsel blijft
doorlopen totdat een bepaalde leeftijd
wordt bereikt. De nieuwe wetgeving ziet
niet op dit soort constructies, dus dit is en
blijft toegestaan.
Twijfelt u of uw Club Card of Kidsclub
onder deze nieuwe wetgeving valt? Neem
dan contact op met de FBO.

Managementbijeenkomsten FBO
op 23 en 25 mei a.s.
›› Op 23 en 25 mei a.s. zal de FBO wederom
haar halfjaarlijkse managementbijeenkomsten
organiseren. De managementbijeenkomsten
vinden ditmaal plaats in het Voetbalhuis
(het nieuwe pand van de FBO, CED, MdV en
ECV) te Zeist (23 mei) en in Golden Tulip Hotel
Victoria te Hoenderloo (25 mei).
Als onderwerpen zullen in ieder geval aan bod
komen:
Recente (inter)nationale jurisprudentie
Hierbij zullen de meest recente ontwikkelingen
op het gebied van de nationale en internationale jurisprudentie worden besproken.
Merkenrecht
Uitleg zal worden gegeven omtrent het

merkenrecht en de (on)mogelijkheden omtrent
de aanpak van merkinbreuk (met name met
betrekking tot clubmerken en -logo’s).
Team Relocations
Hierbij zal een introductie worden gegeven van
de nieuwe partner van de FBO met daarbij een
concrete uitleg van het dienstenpakket.
Beide bijeenkomsten vangen aan om 10.30 uur
en zullen rond 14.00 uur eindigen. Clubs kunnen zich voor een van beide data inschrijven.
Ten aanzien van de bijeenkomst in Zeist kennen
wij een beperkt aantal plaatsen.
De leden van de FBO zullen op korte termijn
een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomsten 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
Telefoon: 0343 - 438 430
Fax: 0343 - 438 439
e-mail: voetbalzaken@fbo.nl
Internet: www.fbo.nl
Vormgeving en realisatie
Veronica Concept Design
Veronica Litho

