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werd geëist. De rechter heeft in 2004 de KNVB, ECV, CED en de clubs 

in het gelijk gesteld. De vertegenwoordiging van de spelers heeft hierop 

vervolgens appèl aangetekend en haar standpunten in april van dit jaar 

toegelicht bij het Gerechtshof te Amsterdam. 

De clubs en de KNVB voelen zich gesteund door de 

uitspraak van het Hof. De spelers worden namelijk reeds 

gecompenseerd voor het spelen van wedstrijden waar-

van men weet dat deze op televisie worden uitgezonden. 

Mede door de inkomsten die hieruit voortvloeien 

kunnen de salarissen van spelers worden betaald, zo 

stellen de clubs en de bond. Professionele voetbal-

lers dragen bij aan het tot stand komen van voetbal-

wedstrijden, die op een aantal manieren inkomsten 

genereren. Te denken valt aan kaartverkoop en 

horeca-inkomsten, maar ook aan radio- en 

televisie-uitzendingen. De aanspraak 

van de voetballers op een deel van 

de opbrengsten naast het reguliere 

salaris en eventuele premies, is 

wat de clubs en de KNVB betreft 

dan ook onredelijk. 

Hof stelt KNVB en clubs 
wederom in het gelijk 
›› In april van dit jaar is een vervolg gegeven aan de procedure die 

reeds in 2003 is aangevangen. De KNVB stond hierin samen met de 

Eredivisie CV (ECV), Coöperatie Eerste Divisie (CED) en alle betaald 

voetbalclubs die daarbij juridisch ondersteund werden door de 

Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO), tegenover 

de Centrale Spelersraad (CSR), de Vereniging voor Contract-

spelers (VVCS) en spelersvakbond ProProf. Het Hof heeft 

10 december jl. uitspraak gedaan in deze zaak en wijst de 

vorderingen van de vertegenwoordiging van de profspelers 

met betrekking tot de televisie-exploitatie van wedstrijden af. 

Het Hof is van mening dat spelers naast hun reguliere salaris 

géén aanspraak op vergoedingen kunnen maken 

voor het feit dat deze wedstrijden op televisie 

worden uitgezonden. 

Al in 2003 heeft de genoemde 

vertegenwoordiging van prof-

spelers een zaak aangespannen 

waarin mede op basis van het portret-

recht een deel van de opbrengsten uit 

de exploitatie van de mediarechten 

met betrekking tot voetbalwedstrijden 
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›› De FBO is tezamen met de vakbonden VVCS, ProProf en CBV en de KNVB in overleg getreden met het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) teneinde een ministeriele regeling te verkrijgen in 

het kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Deze ministeriele regeling dient er voor zorg te dragen 

dat de sociale partners binnen het betaald voetbal gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheid om 

de zogeheten Flexwet per CAO uit te schakelen.Reeds afgelopen najaar heeft Minister Asscher te kennen 

gegeven in principe open te staan voor een uitzonderingspositie voor het betaald voetbal. 

In de memorie van toelichting behorende bij de Wet Werk en Zekerheid wordt zelfs expliciet de functie 

van profvoetballer genoemd als functie die in aanmerking zou dienen te komen om op te nemen in een 

ministeriele regeling. Het overleg met het Ministerie van SZW is echter noodzakelijk om daadwerkelijk tot 

de vereiste ministeriele regeling te komen. 

De leden van de FBO zullen uiteraard op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op dit ge-

bied. Voor meer achtergrond informatie op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid en de voorgenomen 

wijzigingen in het ontslagrecht in het algemeen, verwijzen wij naar de rubriek Voetbalfocus.

Overleg met Ministerie SZW gestart



VoetbalFocus

›› Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel ‘werk en zekerheid ‘bij de 

Tweede Kamer ingediend. Hoewel de Eerste Kamer ook nog haar goed-

keuring dient te geven, blijkt uit dit wetsvoorstel dat er op het gebied 

van het ontslagrecht de nodige wijzigingen zullen worden doorgevoerd. 

In deze voetbalfocus zetten wij alvast de belangrijkste voorgenomen 

wijzigingen op een rij. 

Ontslagrecht 

De belangrijkste wijzigingen van het ontslagrecht zien op de afschaffing 

van het duale stelsel (1), de vervanging van de ontslagvergoeding door 

een transitiebudget (2) en de invoering van de mogelijkheid van hoger 

beroep en cassatie (3).

 

1. Afschaffing duale stelsel

Werkgevers kunnen niet langer zelf kiezen of ze werknemers via de 

kantonrechter of via het UWV ontslaan. Ontslag om bedrijfseconomi-

sche redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV 

en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter 

beoordeeld. In alle gevallen krijg de werknemer recht op een wettelijke 

zogeheten transitievergoeding (2). De wettelijke bescherming tegen 

willekeur bij ontslag verdwijnt niet, de preventieve toetsing blijft.

2. Transitievergoeding

Een nieuw soort vergoeding zal van kracht gaan voor alle werknemers 

en flexwerkers na een arbeidsovereenkomst van tenminste twee jaar 

(bepaalde of onbepaalde tijd). Men krijgt recht op een vergoeding; 1/3 

maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men 

langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal 

€ 75.000,- bruto en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan 

€ 75.000,- bruto per jaar verdienen.

3. Hoger beroep en cassatie

Hoger beroep en cassatie wordt mogelijk tegen een ontbindings-

beschikking van de kantonrechter. Dit beroep schort de verplichting om 

de toegekende vergoeding te betalen, evenwel niet op.

Flexwerkers 

Bij doorvoering van het wetsvoorstel kunnen flexwerkers reeds na 

twee jaar (nu drie jaar) aanspraak maken op een vast contract. Voor 

het betaald voetbal (contractspelers en trainer/coaches) is in dit kader 

reeds verzocht om een uitzonderingspositie (zie ook elders in deze 

VoetbalZaken). Ook zal het 0-urencontract aan banden worden gelegd. 

Werkeloosheidswet (WW)

De wijziging in de WW houdt in dat mensen die langer dan een half 

jaar in de WW zitten al het beschikbare werk als passende arbeid 

aanvaarden (nu na een jaar). Door middel van inkomensverrekening zal 

worden voorkomen dat mensen daarbij minder gaan verdienen dan ze 

in de WW als uitkering kregen. De maximale duur van de betaalde WW 

wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht 

van 38 naar 24 maanden. 

Als de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord gaan met het wets-

voorstel ‘werk en zekerheid’ kan de versterkte rechtspositie van flex-

werkers vanaf 1 juli 2014 ingaan, en hervorming van het ontslagrecht 

en het eerder aanvaarden van passende arbeid in de WW vanaf  

1 juli 2015.

De FBO zal haar leden uiteraard op de hoogte houden van het vervolg 

van het wetsvoorstel en de eventuele gevolgen hiervan voor de clubs.

Bron: Sociale Zaken - 31 december 2013
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Agenda

31 JANUARI
Einde transferwindow

14 MAART
Laatste overschrijvingsmogelijkheid 
werkloze spelers

›› Op 1 januari jl. is de bijzondere code Reclamecode Social Media 

2014 (RSM) in werking getreden, welke deel uitmaakt van de alge-

mene Nederlandse Reclamecode (NRC). De RSM is geïntroduceerd om 

reclame op social media platforms, zoals Twitter, Facebook en blogs, te 

reguleren.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van social media om hun produc-

ten of diensten aan te prijzen. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van 

zogenaamde ‘verspreiders’ van de reclame. Gedacht kan bijvoorbeeld 

worden aan voetbalspelers die producten aanprijzen op hun Twitter-

account en in ruil daarvoor een vergoeding of goederen ontvangen van 

het desbterffende bedrijf dat de producten fabriceert. De adverteer-

ders en de verspreiders hebben zich hierbij echter wel aan een aantal 

regels te houden welke opgenomen zijn in de RSM en hieronder kort 

worden weergegeven. 

Allereerst heeft de adverteerder de zorgplicht om:

I. De verspreider bekend te maken met de RSM en hem/haar er op te  

 wijzen dat indien hij/zij gebruik maakt van derden, deze derden zich  

 ook dienen te houden aan de RSM;

II. Verspreiders die in opdracht werken (zoals medewerkers) te  

 verplichten om zich te houden aan de RSM en de NRC. Dit kan door  

 bijvoorbeeld een reglement op te stellen of het toe te voegen aan  

 een reeds bestaand reglement, zoals een personeelshandboek; en

III. Zich actief in te spannen opdat de verspreider zich houdt aan de  

 RSM en actief op te treden tegen overtredingen. 

Ten tweede dient de relatie tussen de adverteerder en versprei- 

der duidelijk te zijn voor de bezoekers van social media platforms,  

indien de verspreider een (kans op een) voordeel kan krijgen voor  

het verspreiden van reclame via social media. De verspreider dient dan 

een disclaimer toe te voegen aan zijn/haar bericht/blog. Dit kan bijvoor-

beeld door een bericht/blog af te sluiten met de tekst ‘dit product heb ik 

gratis aangeboden gekregen van bedrijf X om te testen of door de tekst 

ik ben betaald door merk X’.  Bij microblogs zoals Twitter kan gebruik 

gemaakt worden van hashtags zoals #spon (gesponsord) of #adv  

(advertentie).  

Ten derde mogen kinderen van 12 jaar en jonger niet door adverteerders 

gestimuleerd worden om reclame te maken voor producten en diensten 

op social media. 

Ten vierde mag een adverteerder berichten op social media niet zodanig 

bewerken dat de consument hierdoor kan worden misleid. Dat is bijvoor-

beeld het geval wanneer alleen de positieve reviews vermeld worden. 

Tot slot mag een bericht uiteraard ook nimmer in strijd zijn met de NRC. 

Voor meer informatie of vragen omtrent het bovenstaande kunt u 

contact opnemen met Rosalie Tamminga (FBO). 

Nieuwe reclamecode 
voor social media
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Vormgeving en realisatie
Dinq media bv

›› Ingevolge de Nederlandse wet is het thans niet toegestaan om kans-

spelen aan te bieden zonder vergunning. Hierop zijn enige uitzonderingen, 

waaronder de uitzondering voor zogenaamde promotionele kansspelen. 

Een promotioneel kansspel is een kansspel dat ter promotie van een pro-

duct of dienst is. Deze kansspelen zijn toegestaan, mits de aanbieder zich 

daarbij houdt aan de gedragscode promotionele kansspelen.

Deze gedragscode is op 1 januari 2014 gewijzigd en vervangt de code 

die sinds 1 januari 2006 gold. Indien een voetbalclub thans een promo-

tioneel kansspel wil gaan aanbieden, dient zij dus rekening te houden 

met de nieuwe regels in de gewijzigde gedragscode. Enige belangrijke 

wijzigingen zijn:

• De kansspelautoriteit krijgt meer bevoegdheden om toezicht te  

 houden op de naleving van de gedragscode, waaronder het recht op  

 inzage van documentatie.

• De maximale kosten voor deelname die gevraagd mogen worden  

 zijn verlaagd van EUR 0,60 naar EUR 0,45. 

• Alle uitgeloofde/toegezegde prijzen of premies dienen 

 daadwerkelijk uitgekeerd te worden.

• De oproep tot deelname aan het promotioneel kansspel dient de  

 naam van het te promoten product, de dienst of organisatie te  

 bevatten. 

• Het toestemmingsvereiste voor minderjarigen gaat gelden voor alle  

 minderjarigen (tot 18 jaar). Dit was eerst alleen noodzakelijk onder  

 de 16 jaar. 

• De spelregels mogen niet gedurende de looptijd van het spel ten  

 nadele van de deelnemers worden gewijzigd. 

De gewijzigde gedragscode 2014 zal overigens wederom herzien  

worden, wanneer het wetsvoorstel voor online kansspelen  

(waarbij het toegestaan wordt om zonder vergunning online kansspelen 

aan te bieden in Nederland) wordt vastgesteld. Dat zal echter niet voor 

Gewijzigde gedragscode 
promotionele kansspelen

2015 plaatsvinden. Wanneer u van plan bent om een promotioneel 

kansspel te gaan aanbieden en/of  voor meer informatie of vragen om-

trent het bovenstaande kunt u contact opnemen met Rosalie Tamminga 

(FBO). 

›› Per 1 januari 2014 is het wettelijk 

maximumdagloon in de zin van de 

WW en de WIA aangepast. Dit maxi-

mumdagloon bedraagt thans € 197,-. 

Op jaarbasis bedraagt het bedrag 

€ 51.417,-. Dit maximumdagloon is 

voor werkgevers in de sector betaald 

voetbal van belang in verband met de 

berekening van de in artikel 6 van de 

CAO Contractspelers Betaald Voetbal 

neergelegde schadeloosstelling, welke 

aan een speler aan het einde van een 

dienstverband verschuldigd kan zijn. 

WIA-dagloon per 
1 januari 2014  


