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›› Werknemers (ook spelers) die ziek uit 

dienst gaan vanwege een eindigende arbeids-

overeenkomst tellen mee met deze nieuwe 

premie. De werkgever krijgt nu te maken met 

een gedifferentieerde premie voor ZW. Ook 

niet-zieke werknemers die uit dienst gaan 

maar binnen vier weken na einde arbeidsover-

eenkomst ziek worden tellen mee voor de pre-

mie. Hoe groter een bedrijf (afhankelijk van de 

gemiddelde premieloonsom), des te zwaarder 

de component van de gedifferentieerde pre-

mie wordt meegeteld. Grote werkgevers (met 

een loonsom van tenminste € 3.020.000,- in 

2012) krijgen te maken met een geïndividuali-

seerde gedifferentieerde ZW premie. 

Bij de berekening kijkt men naar het aantal 

instromers van 2 jaar geleden. In 2014 wordt 

een werkgever dus aangeslagen voor de 

instromers van 2012.

De instroom in de WGA, die voor de gedif-

ferentieerde WGA premie verantwoordelijk 

is, wordt per 1 januari 2014 uitgebreid met 

de flexwerkers. Tot 1 januari 2016 komt deze 

extra premie eveneens voor de rekening van 

werkgevers. Na 1 januari 2016 worden deze 

premies samengevoegd.

Werkgevers worden aangeraden werknemers 

die uit dienst gaan, zorgvuldig te registre-

ren, maar ook te volgen voor wat betreft 

woonadres, om zo de aanslagen die via het 

UWV verstuurd worden, goed te kunnen 

controleren. Daarnaast is het nog relevanter 

geworden de instroom te beperken door zo-

veel mogelijk bij te dragen aan de re-integratie 

van de werknemer. Het spreekt voor zich dat 

een correcte verzuimadministratie aldus nog 

belangrijker gaat worden.

Daarnaast is het verstandig om nogmaals 

te calculeren of het voordelig is om Eigen 

Risico drager te worden. Dit kan nu ook voor 

instromers in de Ziektewet.  Indien men in 

2013 eigenrisicodrager wordt, laat u het ver-

leden achter bij het UWV en begint u met een 

schone lei. Indien u al Eigen Risicodrager bent, 

is het goed na te gaan of u uw pakket dient uit 

te breiden voor flexwerkers en ziektewetin-

stromers.

Voor meer informatie aangaande het boven-

staande, kunt u contact opnemen met de FBO.

Modernisering ziektewet

Partners FBO:

V I C TO R I A

Met ingang van 1 januari 2013 zijn er een aantal zaken veranderd ten 

aanzien van de Ziektewet. De financiële verantwoordelijkheid voor 

werkgevers is hierdoor opnieuw fors uitgebreid. De premie die werkgevers 

moeten betalen wordt nu ook door de instroom van zieke werknemers in 

de ziektewet bepaald, zoals voorheen al het geval was bij de instroom in 

de WGA.
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Tot wanneer loopt de huidige overschrijvingsperiode?

De huidige overschrijvingsperiode voor het betaald voetbal zal sluiten 

op maandag 2 september 2013 om 24:00 uur.

Geldt deze periode ook voor minderjarigen? 

Ja, doch voor minderjarige spelers geldt tevens dat voor een interna-

tionale transfer (zowel van een amateurspeler als een contractspeler) 

alsmede een eerste registratie van een speler jonger dan 18 jaar, die 

niet de nationaliteit bezit van het land waar hij voor de eerste keer 

geregistreerd wenst te worden, vooraf toestemming aan de FIFA (via 

FIFA TMS) dient te worden gevraagd. Teneinde deze toestemming van 

de FIFA voor een dergelijke overschrijving of een eerste registratie van 

een speler te verkrijgen, dient de beoogde nieuwe club van de speler 

verscheidene documenten, opgesteld in één van de officiële FIFA talen, 

te verstrekken aan de verzoekende bond. De benodigde documenten 

dienen in de vorm van PDF bestanden bij het desbetreffende verzoek 

te worden gevoegd. De verzoekende bond zet de gegevens in FIFA 

TMS. De behandeling van een dergelijke zaak door de FIFA, die moet 

zijn afgerond voor het mogelijke verzoek om overschrijving kan worden 

ingediend, zal ongeveer 4 tot 6 weken duren. 

Hoe dient een internationale overschrijving plaats te vinden?

Indien een internationale transfer van een contractspeler plaatsvindt, 

dient de transfer in FIFA TMS te worden ingevoerd door de betrokken 

clubs. Pas op het moment dat de transfer door de betrokken clubs is 

afgerond in FIFA TMS, kan de nationale bond een verzoek indienen via 

FIFA TMS voor een ITC bij de andere nationale bond. Het verzoek om 

een ITC dient voor het einde van bovengenoemde transferperiode te 

zijn ingediend. Dit betekent dat het niet mogelijk is om op voorhand een 

verzoek voor een ITC te versturen en het van belang is transfers tijdig in 

FIFA TMS in te voeren. 

Tot welk tijdstip kan een verzoek tot overschrijving worden 

ingediend bij de KNVB?

Teneinde ieder vertragingsrisico te vermijden wordt geadviseerd het 

verzoek tot overschrijving uiterlijk op 2 september 2013 om 20.00 uur 

aan te leveren bij de KNVB. Tevens wordt aangeraden ervoor te zorgen 

dat beide clubs de voor de overschrijving van belang zijnde gegevens 

voor dit tijdstip in FIFA TMS hebben ingevoerd. Indien het bij voorbaat 

onmogelijk blijkt de noodzakelijke stukken vóór 20:00 uur aan te leve-

ren, dan verdient het aanbeveling de KNVB hier tijdig van op de hoogte 

te stellen. 

Geldt het TMS-systeem voor alle overschrijvingen?

Voor nationale overschrijvingen van zowel contract- als amateurspelers 

en voor een internationale overschrijving van een amateurspeler geldt 

de overschrijvingsprocedure via FIFA TMS niet. Deze overschrijvingen 

dienen uiteraard wel binnen de transferperiode te worden afgerond.

Het hiervoor vermelde laat onverlet dat de reeds bekende documenten 

aangaande de overschrijving (overschrijvingsformulier, modelver-

klaring en mogelijk contract) volledig ingevuld en ondertekend bij de 

KNVB binnen de transferperiode moeten zijn ingediend. 

Wat als er gebruik wordt gemaakt van een spelersmakelaar?

Er mag slechts gebruik worden gemaakt van (de diensten van) een  

spelersmakelaar, indien het een door nationale voetbalbonden  

Vanwege de huidige transferperiode heeft de FBO wederom (in samenspraak met de KNVB) de navolgende 

Q & A opgesteld. Met deze Q & A hopen wij de meeste van uw vragen aangaande overschrijvingen in de 

huidige transferperiode te beantwoorden. Aarzelt u echter niet om ingeval van twijfel of onduidelijkheden 

contact op te nemen met de FBO of de KNVB. 
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gelicentieerde spelersmakelaar betreft, alsmede indien degene die 

namens een speler optreedt, diens wettelijk vertegenwoordiger, diens 

schriftelijk gemachtigde broer, zuster, echtgenoot of geregistreerde 

partner of een beëdigd advocaat is. Via de website van de KNVB en 

FIFA is de lijst met gelicentieerde makelaars te raadplegen.

Daarnaast moet op grond van het Reglement Spelersmakelaars van de 

KNVB de naam en handtekening van de spelersmakelaar voorkomen in 

ieder door de speler gesloten spelerscontract waarbij de spelersmake-

laar zijn belangen heeft behartigd. 

Wat als er geen gebruik wordt gemaakt van een spelersmakelaar?

Indien een speler geen gebruik maakt van de diensten van een spelers-

makelaar dient dit eveneens in het spelerscontract te worden vermeld.

Wanneer is een overgeschreven speler speelgerechtigd?

Om spelers speelgerechtigd te laten zijn voor de eerstvolgende 

speelronde, dienen alle documenten benodigd voor de overschrijving 

uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de dag van de desbetreffende 

wedstrijd om 12:00 uur door de KNVB te zijn ontvangen. De speler is 

bovendien pas speelgerechtigd voor zijn club als hiertoe een schrifte-

lijke bevestiging van de KNVB is ontvangen.

Is het gedurende de huidige transferperiode mogelijk om een 

speler van een amateurclub (bijvoorbeeld vanuit de Topklasse) 

over te schrijven naar een BVO?

Ja, mits de desbetreffende speler een geregistreerd contract had of als 

er een dispensatiegrond aanwezig is.

Is het gedurende de huidige transferperiode mogelijk om een speler 

van een BVO over te schrijven naar een amateurclub? 

Ja, mits de desbetreffende speler een geregistreerd contract had of als 

er een dispensatiegrond aanwezig is.

Is het gedurende de transferperiode internationaal mogelijk om een 

speler van een BVO over te schrijven naar een amateurclub of vice 

versa? 

Ja, internationaal is iedere overschrijving gedurende de transfer-

periode mogelijk.

Gelden bovengenoemde overschrijvingsregels ook voor werkloze 

voetballers?

Een voetballer wiens contract is beëindigd voor 31 augustus, kan ook 

nog na 2 september worden overgeschreven naar een Nederlandse 

BVO.

Gelden bovengenoemde overschrijvingsregels ook voor  

niet-EU spelers?

Ja, met dien verstande dat eventuele tewerkstellingsvergunningen voor 

niet-EU spelers dienen te zijn aangevraagd bij het UWV vóór het einde 

van de overschrijvingsperiode en alle voor deze aanvraag benodigde 

stukken aldus ook tijdig dienen te zijn ingediend bij de FBO (aangezien 

de FBO dergelijke aanvragen namens de clubs verzorgd).

V I C TO R I A

›› Om de ondersteuning door de FBO op personeelsgebied zo 

goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van haar leden 

heeft de FBO begin mei 2013 een vragenlijst gestuurd naar alle 

clubs. De antwoorden geven een beeld van de organisatie van de 

taken en werkzaamheden op personeelsgebied, alsmede de in 

gebruik zijnde personeelsinstrumenten bij de BVO’s.

Van de 34 BVO’s hebben er 28 de vragenlijsten ingevuld geretour-

neerd. Door de goede respons heeft de FBO een goed overzichts-

resultaat kunnen maken. 

De FBO is tevreden met de respons en de uitkomsten van het 

onderzoek. Zij kan hieruit concluderen dat er door de jaren heen 

meer P&O personeel is aangenomen door de BVO’s en dat de 

vraag naar professionaliteit op het gebied van P&O is toegeno-

men. Ook de wensen voor de toekomst ten aanzien van perso-

neelssystemen of personeelsinstrumenten ter ondersteuning van 

het door de BVO’s gevoerde algemene beleid geven weer dat er 

bewuster en zorgvuldiger over P&O gedacht wordt en het nut en 

de noodzaak steeds duidelijker ingezien wordt.

Deze antwoorden geeft de FBO aanleiding om concreet te werk 

te gaan met in ieder geval de volgende zaken:

1. De verdere ontwikkeling van P&O modellen en richtlijnen voor  

 collectief gebruik.

2. Het op maat maken van modellen voor de individuele leden.

3. Het vervaardigen van individuele HR beleidsplannen, HR jaar- 

 plannen, opleidingsplannen, etc.

4. Het onder de aandacht blijven brengen van de door de  

 wetgeving verplichte maatregelen zoals bijvoorbeeld de  

 aanstelling van preventiemedewerkers, vertrouwenspersonen,  

 RI&E en medezeggenschapsorganen.

5. Het op regelmatige basis bezoeken van BVO’s voor een   

 ‘spreekuur’ over zaken zoals:

• Sparren huidige aanpak en alternatieven van individuele  

 gevallen met werknemers

 (over bijvoorbeeld: verzuim, veranderingen werk, 

 conflicten e.d.); 

• Sparren over nog in te voeren maatregelen;

• Sparren over ontbrekende, in-actuele of verandering van   

 personeels-instrumenten, -systemen;

• Sparren over de inrichting van P&O taken en werkzaamheden;

• Toetsen van plannen, overeenkomsten, brieven, memo’s, 

 handboeken e.d.;

• Beantwoorden van vragen van individuele werknemers.

 Het volledige overzichtsresultaat van dit P&O-onderzoek is te  

 downloaden van de site van de FBO.

Resultaten P&O 
Onderzoek 2013



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 bv

Alle leden van de FBO hebben inmiddels een 

uitnodiging ontvangen om op 16 september 

a.s. deel te nemen aan het toernooi dat dit jaar 

zal plaatsvinden te Nijmegen, op baan van het 

Rijk van Nijmegen. De uitnodiging geldt voor 

zowel de directie, als voor medewerkers en/of 

sponsors van een club. 

›› Op 16 september a.s. organiseert de FBO 

voor de zesde maal het Nederlands kampioen-

schap golfen betaald voetbal. Dit kampioen-

schap biedt de leden van de FBO de mogelijk-

heid te strijden om de individuele en collectieve 

titels, terwijl er op een informele wijze vooruit-

gekeken kan worden op het komende seizoen.

Golfdag FBO
Het programma van het golftoernooi ziet er in 

grote lijnen als volgt uit:

• Vanaf 11.00 uur Ontvangst

• 12.00 – 13.00 uur Lunchbuffet

• 13.00 uur Start wedstrijd

• 18.00 uur Borrel / opfrissen

• 19.00 uur Prijsuitreiking en diner

Het Nederlands kampioenschap golfen betaald 

voetbal wordt mogelijk gemaakt door onze 

partners Wannet Sports Insurance, Boxx 

Global Expat Solutions, Team Relocations, 

USG-Juristen en door golfbaan Het Rijk van 

Nijmegen. De organisatie van het evenement 

vindt plaats in nauwe samenwerking met Hans 

van Rooden van HvR Golf Management.

Voor nadere informatie aangaande dit onderwerp, 

kunt u contact opnemen met Simone van den Bos 

via telefoonnummer 0343-438436 of via e-mail: 

simone.vandenbos@fbo.nl

Minimumloon per 1 juli 2013

›› De hoogte van het wettelijk minimumloon 

wordt twee keer per jaar aangepast aan de 

gemiddelde loonstijging. Per 1 juli jl. is het wet-

telijk minimumloon aangepast en verhoogd. 

Dientengevolge bedraagt het wettelijk bruto 

minimumloon voor werknemers van 23 jaar en 

ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 

jl. € 1.477,80 per maand, € 341,05 per week en 

€ 68,21 per dag.

Op basis van bovengenoemde bedragen zijn 

tevens de navolgende wettelijke minimum-

jeugdlonen vastgesteld:

22 jaar:  € 1.256,15 per maand;

21 jaar:  € 1.071,40 per maand;

20 jaar:  € 908,85  per maand;

19 jaar:  € 775,85  per maand;

18 jaar:  € 672,40 per maand;

17 jaar:  € 583,75 per maand;

16 jaar:  € 509,85 per maand;

15 jaar: € 443,35 per maand.

Bovenstaande bedragen gelden ingeval van 

een werknemer die een volledige werkweek 

Agenda

2 SEPTEMBER 2013
Deadline transfers

16 SEPTEMBER 2013
Golftoernooi

werkt, meestal bestaande uit 36, 38 of 40 uur 

per week. Voor een werknemer die minder 

werkt, is het minimumloon evenredig lager. 

Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat (nog) 

geen wettelijk minimumloon.


