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Overschrijvingstermijnen 2013/2014
In verband met de aankomende transferperiode treft u hieronder de termijnen
die door clubs en spelers gehanteerd dienen te worden, daar waar het een
overschrijving betreft. In bijgaand schema staat BVO voor betaaldvoetbalorganisatie,
AV voor amateurvoetbal en BV voor betaald voetbal.
AV-AV
• Amateurspeler van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging als amateurspeler > 15 juni;
• een jeugdspeler uitkomend als amateurspeler voor een BVO naar een
andere BVO waar hij als amateurspeler uitkomt > 15 juni;
• amateurspeler die voor de eerste maal een contract tekent in het
amateurvoetbal > 15 juni;
• (ex)contractspelers van een amateurvereniging naar een andere
amateurvereniging > 2 september.
AV- buitenland
• Amateurspeler of contractspeler van een amateurvereniging naar een
buitenlandse club > 2 september, 31 januari.
Buitenland - AV
• Speler van een buitenlandse club naar een amateurvereniging waar
hij als amateurspeler of contractspeler uitkomt > 2 september,
31 januari.

• amateurspeler van BVO (zowel senior als jeugdspeler) die eerste
contract tekent bij amateurvereniging > 14 juli;
• amateurspeler van AV naar BV als amateur > 15 juni;
• amateurspeler van BV naar AV als amateur > 15 juni;
• van AV naar BV als (ex)contractspeler > 2 september;
• van BV naar AV als (ex)contractspeler > 2 september.
Buitenland - BV
• Speler van een buitenlandse club naar een BVO waar hij als
amateurspeler of contractspeler uitkomt > 2 september, 31 januari.
BV - buitenland
• Speler van een BVO waar hij als amateurspeler of contractspeler
uitkomt naar een buitenlandse club > 2 september, 31 januari
(zulks tenzij de buitenlandse bond een andere transferperiode kent).
BV-BV
• Senior amateurspelers binnen BV > 2 september, 31 januari;
• contractspelers > 2 september, 31 januari.

AV-BV
• Amateurspeler (zowel senior als jeugdspeler) die eerste contract tekent
bij BVO > 14 juli;

Partners FBO:

Per 1 mei jl. gaat onze partner ‘USG Juristen’
verder als ‘USG Legal Professionals’.
USG Legal biedt haar diensten aan voor de publieke sector, zakelijke markt en de not for profit
sector. De focus ligt daarbij op de aandachtsgebieden interim, projecten, outsourcing, advies en
werving & selectie.
De vraag naar juridische dienstverlening is bij USG Legal groter dan die van de Nederlandse markt
alleen. USG Legal was al actief in België, en ze hebben inmiddels kantoren geopend in Duitsland,
Luxemburg, Zwitserland en Frankrijk. Met de naam USG Legal Professionals wil USG Legal een
sterkere herkenning aan de kernactiviteit geven en grensoverschrijdende innovatieve en efficiënte
oplossingen creëren.
U kunt USG Legal vanaf 1 mei terug vinden op www.usglegal.nl.
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Uitslag social media
onderzoek 2013
In maart 2013 heeft de FBO onderzoek gedaan bij haar leden naar het gebruik van social media,
social media protocollen en de eventueel daarmee gepaard gaande problemen. De uitkomsten van
dit onderzoek zijn als volgt samen te vatten:
›› Aan het onderzoek hebben 25 BVO’s
deelgenomen. Hiervan waren 13 BVO’s uit de
Eerste Divisie en 12 BVO’s uit de Eredivisie.

Bijna elke BVO geeft aan het social mediagebruik te stimuleren. De meest voorkomende
redenen hiervoor waren:
• Commerciële uitgangspunten
• Goede doelen promoten
• Supporters bedanken
• Imagoversterking
• Informatie verstrekken
• Fanmarketing
• Transparantie
• Netwerken (met bijvoorbeeld sponsors)
• Het recht zetten van publicaties met
foutieve informatie

9 BVO’s uit de Eredivisie en 7 BVO’s uit
de Eerste Divise hebben reeds een social
media protocol in gebruik. Bij 4 BVO’s uit de
Eredivisie is dit protocol ook onderdeel van
de individuele arbeidsovereenkomst. In de
Eerste Divisie is dit bij 2 BVO’s het geval.
Op de vraag: ‘Geldt uw social media protocol
voor alle werknemers van uw BVO?’ waren de
antwoorden divers. Sommige BVO’s kiezen
er voor alleen de technische werknemers
(spelers, trainers, technische staf) aan te
merken voor de werking van het protocol,
maar andere BVO’s kiezen er juist voor om
het protocol alleen voor regulier (kantoor)
personeel te laten gelden. Ook werd er in een
klein aantal gevallen onderscheid gemaakt
tussen het formeel en informeel in werking
treden van het protocol voor de verschillende
groepen werknemers van een BVO.
Op de vraag of het protocol onderdeel moet
worden van de CAO voor Trainer/Coaches of
de CAO voor Contractspelers gaven de BVO’s
die ontkennend antwoordden als redenen
aan:
• Elke BVO dient het recht te behouden om
verschillende regels op te stellen
• Het protocol mag niet te ‘beladen’ worden
• Twijfel of er over de inhoud van het
protocol consensus zal komen
• Er komen onnodige spanningen van
Qua sancties is aangegeven dat er door
clubs voornamelijk waarschuwingen worden
gegeven bij ‘verkeerd’ gebruik van social
media. Slechts eenmaal kwam het voor dat
er een boete is opgelegd aan een werknemer.
Verder is het afsluiten van het account bij

Agenda

het desbetreffende social medium nog een
voorkomende sanctie.
Geen enkele BVO heeft een concrete schatting kunnen maken van de schade die kan
ontstaan bij verkeerd gebruik van social
media. De schade aan het imago van de BVO is
de grootst geschatte schade.
De tijd die besteedt wordt aan controle van
social media gebruik van werknemers varieert
van 1-10 uur per week. Het merendeel van de
BVO’s geeft aan wel te controleren.

2 SEPTEMBER
Einde transferwindow

16 SEPTEMBER
Golftoernooi FBO

De beleving van de problematiek van social
media werd in ieder geval niet als een kleiner
risico gezien dan de problematiek met de
traditionele media door de BVO’s. De grootste
risicofactoren die werden aangegeven voor
het gebruik van social media waren:
• Controle is pas achteraf
• De verspreiding is zeer snel
• Risico op nepaccounts
• Herstel is lastig
• Social media is foutgevoelig
• Het gebruik van social media is
laagdrempelig
• Er is sprake van direct contact
• Gevaar voor frustratieuitingen
• Gevaar voor virale infecties
• Geen professionele schrijvers, iedereen
schrijft
Aan centrale coördinatie is op beperkte
schaal behoefte. Ondersteuning in andere talen is in de Eerste Divisie geheel niet gewenst.
In de Eredivisie is deze behoefte ook zeer
beperkt.
Voor vragen omtrent het onderzoek kunt
u contact opnemen met Andrea Timmerman (FBO) via 0343-438434 of via e-mail:
a.timmerman@fbo.nl.

VoetbalFocus
›› Nagenoeg ieder seizoen zijn er clubs die door de KNVB gesanctioneerd worden naar aanleiding van wanordelijkheden in het stadion. Dat
het soms kan lonen om het schikkingsvoorstel van de aanklager in een
dergelijk geval niet te accepteren, bewees Fortuna Sittard recentelijk
door haar zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie van de KNVB.
Jurisprudentie op het gebied van zaken betreffende wanordelijkheden
wijst uit dat met name van belang is dat een club kan aantonen dat zij
voor, tijdens en na de desbetreffende wedstrijd alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die van haar verwacht mogen worden. Deze
maatregelen moeten de kans op wanordelijkheden minimaliseren.
In het geval dat er, ondanks de getroffen maatregelen, toch wanordelijkheden ontstaan, is het zaak om daar vervolgens adequaat op te
reageren.
In de bovengenoemde tuchtprocedure heeft Fortuna Sittard een
schikkingsvoorstel van €10.000,-, waarvan € 25.000,- voorwaardelijk,
niet geaccepteerd. Deze boete werd opgelegd naar aanleiding van het
afsteken en/of gooien van een vuurwerkbom, tijdens de Limburgse
derby Fortuna Sittard - MVV.

gesloten gehouden, om ook via deze weg het binnensmokkelen van
vuurwerk onmogelijk te maken.
Ook tijdens de wedstrijd zijn er maatregelen aan te voeren die hebben
bijgedragen aan het seponeren van de opgelegde boete aan Fortuna
Sittard. Zowel voor als tijdens de wedstrijd heeft de stadionspeaker
diverse malen dringend verzocht geen vuurwerk (meer) af te steken.
Fortuna Sittard kon bovendien aantonen dat de vermoedelijke daders
direct door stewards zijn aangehouden en overgedragen aan de politie.
Ook zijn alle beschikbare videobeelden en contactgegevens ten behoeve van getuigenverklaringen aan recherche overgedragen.
Voor wat betreft de ‘nazorg’ kon Fortuna Sittard aangeven dat zij na
afloop van de wedstrijd direct aan alle vuurwerkaanstekers een lokaal
stadionverbod heeft opgelegd, waarbij met politie is afgesproken
dat deze laatste zorg zou dragen voor het opleggen van een landelijk
stadionverbod. Doordat spelers van Fortuna Sittard in de periode na
de wedstrijd de slachtoffers een bloemetje hebben gebracht, heeft
Fortuna Sittard bovendien blijk gegeven zich om de slachtoffers te
bekommeren.

Het verweer van Fortuna Sittard in onderhavige zaak omvatte een
opsomming van alle getroffen maatregelen voorafgaand, tijdens en na
afloop van de wedstrijd.
Met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die voorafgaand aan de
wedstrijd zijn genomen stelde Fortuna Sittard onder meer dat de derby
tussen Fortuna Sittard en MVV bekend staat als een risicowedstrijd.
Om die reden is reeds op 30 oktober 2012 het eerste veiligheidsoverleg gepland. Ook na deze datum hebben er nog diverse besprekingen,
teneinde de risico’s op wanordelijkheden zo klein mogelijk te houden,
plaatsgevonden. In die besprekingen heeft Fortuna Sittard de KNVB
onder meer op het risico gewezen, dat invoer van vuurwerk in de
grensstreek in de periode waarin de wedstrijd plaatsvond - vlak voor
oudjaar - eenvoudiger is dan in de rest van Nederland. Er is verzocht om
hiermee rekening te houden bij de planning van de competitie, hetgeen
niet is gebeurd.
Fortuna Sittard geeft verder aan dat er, naast de reguliere veiligheidsmaatregelen, enkele bijzondere veiligheidsmaatregelen zijn
getroffen. Het gaat hierbij om verdubbeling van het aantal stewards
en beveiligers. Ook was er sprake van extra inzet van politie en ME en
100% fouillering bij de ingang van de risicovakken. Dat Fortuna Sittard
proactief heeft opgetreden, blijkt verder uit het feit dat zij zelf een
vuurwerkshow heeft georganiseerd. Dit is door de club in de periode
voor de wedstrijd per website, nieuwsbrief en mail bekendgemaakt,
waarbij expliciet is medegedeeld dat het afsteken van vuurwerk tijdens
de wedstrijd niet is toegestaan. Bovendien heeft Fortuna Sittard het
supportershome ver voor aanvang en tijdens de rust van de wedstrijd

De FBO wil, met een verwijzing naar de professionele handelwijze van
Fortuna Sittard in de besproken tuchtprocedure, wijzen op het belang
van een deugdelijk beleid met betrekking tot (de risico’s op) wanordelijkheden. Blijkens het vonnis in de zaak van Fortuna Sittard hecht
de tuchtcommissie in het bijzonder veel waarde aan verstrekkende
preventieve veiligheidsmaatregelen. De club is zich bewust geweest
van de risico’s, en heeft zich meer dan voldoende ingezet om de kans op
het ontstaan van wanordelijkheden te minimaliseren. Door vervolgens
ook nog adequaat te reageren op de wanordelijkheden tijdens en na de
wedstrijd, waarbij ten aanzien van dit laatste punt het opleggen van
lokale stadionverboden door de club van groot belang lijkt, heeft
Fortuna Sittard bewezen geen blaam te treffen voor wat betreft de
incidenten die haar ten laste zijn gelegd.
Voor vragen of advisering in dergelijke tuchtprocedures kunnen clubs
contact opnemen met de FBO.

Partners FBO:
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Transferleidraad gereed
›› Overschrijvingen (of transfers) zijn een belangrijk onderdeel van de
bedrijfsvoering van een BVO. Daarbij hoort een proces dat uniek is voor
onze bedrijfstak, maar tussen BVO’s niet wezenlijk verschilt.
De regelgeving en richtlijnen rond transfers is/zijn
omvangrijk, waardoor onduidelijkheden of
misstappen op de loer liggen. Op basis van
de vragen die BVO’s regelmatig stellen
heeft de FBO een leidraad ontwikkeld
die moet bijdragen aan ondersteuning
bij het proces en het voorkomen van
onnodige problemen.
De leidraad is een instrument dat
(medewerkers van) clubs op een
eenvoudige en leesbare wijze
behulpzaam kan zijn bij de gangbare
procedures rondom overschrijvingen en
bij het opmaken van spelers- en/of transferovereenkomsten.

jaren heeft opgedaan met de totstandkoming van spelerscontracten en
transferovereenkomsten.
De leidraad bestaat uit 4 hoofdstukken waarin
achtereenvolgens de aan- en verkoop van een
speler, alsmede het in- en uitlenen van een
speler besproken wordt. Ook zaken als de
arbeidsovereenkomst, de transferovereenkomst, de spelersmakelaars
(commissie)overeenkomst en de
beëindigingsovereenkomst komen
daarbij aan bod. Ieder onderwerp
wordt aan de hand van enige
achtergrondinformatie en een
concreet stappenplan behandeld.
Ten slotte bevat de leidraad nog enkele beslissingsbomen die clubs kunnen helpen daar
waar het gaat om de berekening van (de hoogte
van) opleidingsvergoedingen of solidariteitsbijdrage.

De leidraad is ontwikkeld door de FBO die daarbij inhoudelijk
en redactioneel is ondersteund door KNVB Expertise en de afdeling
juridische zaken van de KNVB. De inhoud van de Leidraad is tot stand
gekomen op basis van de ervaring die de FBO en de KNVB in de loop der

De transferleidraad is in de afgelopen managementbijeenkomsten nader
aan de leden geïntroduceerd en zal vóór de aankomende transferperiode
aan iedere club worden gezonden.

Verslag managementbijeenkomsten
›› Op 22 en 26 april jl. organiseerde de FBO
wederom twee (management) bijeenkomsten.
De bijeenkomsten vonden plaats in Golden
Tulip Jagershorst en Golden Tulip Victoria.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn de navolgende onderwerpen aan de orde gekomen.
Frans de Weger (FBO) trapte de bijeenkomsten af door aan de hand van een presentatie
te wijzen op de meest voorkomende valkuilen
bij transfers en contracten. Zijn presentatie werd vervolgens vervolgd door Serge
Rossmeisl (FBO) die een introductie gaf van
de door de FBO vervaardigde transferleidraad. Deze leidraad is een instrument dat
(medewerkers van) clubs op een eenvoudige
en leesbare wijze behulpzaam kan zijn bij de
gangbare procedures rondom overschrijvingen en bij het opmaken van spelers- en/
of transferovereenkomsten. Aan de hand
van een introductie van partner Boxx Global
Expat Solutions, waarin onder meer gewezen

werd op de fiscale gevolgen en mogelijkheden
bij de overgang van spelers, werd de ochtend
vervolgens afgesloten.
Na de lunch vervolgde Rosalie Tamminga
(FBO) de bijeenkomst met een presentatie
omtrent privacy wetgeving en persoonsregistratie. Nienke Zuidam (KNVB) vulde deze
presentatie aan door de belangrijkste wijzigingen in de reglementen van de KNVB op het
gebied van persoonsregistratie te behandelen.
Ten slotte heeft Wannet Sports Insurance
clubs gewezen op de mogelijkheid van het
aangaan van enkele nieuwe verzekeringen,
waaronder de zogeheten Bonus Protection
Insurance. Deze verzekering biedt clubs de
mogelijkheid de eventuele uitkering van
bonussen bij het bereiken van bijvoorbeeld
kwalificatie Europa League of Champions
League, danwel promotie (of achteruitgang
in inkomsten ingeval van degradatie) af te

dekken. Daarnaast werd gewezen op de
verzekering voor sponsorgerelateerde
activiteiten, zoals het ‘latje trappen’ vanaf de
middenlijn.
Alle sheets van deze bijeenkomsten zijn te
downloaden via de site van de FBO. Voor
specifieke vragen kunt u uiteraard contact
opnemen met de FBO.

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
Dinq media
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