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wijzigingen 
wet arbeid 
Vreemdelingen
Recent heeft er een herziening van de Wet arbeid vreemdelingen 

(hierna: “de Wav”) plaatsgevonden. Deze herziening heeft gevol-

gen voor het tewerkstellen van beroepsvoetballers afkomstig uit 

landen buiten de EU, EER en Zwitserland (hierna: “niet-EU spelers”). 

Daarnaast bestaat er een nieuwe procedure voor het aanvragen van 

tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor niet-EU spelers. 

››  Herziening Wav

Per 1 januari 2014 is de herziening van de Wav van kracht geworden 

waardoor de Wav op een aantal onderwerpen aanzienlijk is gewijzigd. 

Deze wijzigingen hebben directe gevolgen voor het tewerkstellen van 

niet-EU spelers, waarbij met name de volgende zaken van belang zijn: 

1. TWV voor maximaal drie jaar

Hoewel door de herziening van de Wav tewerkstellingsvergunningen 

nog maar voor ten hoogte één jaar kunnen worden verleend, is er – 

door de politieke lobby van de FBO – een uitzonderingspositie voor het 

betaald voetbal gecreëerd. Voor niet-EU spelers is het – net als in de 

situatie voor de herziening van de Wav – namelijk nog steeds mogelijk 

om een vergunning aan te vragen voor een periode langer dan één jaar, 

namelijk maximaal drie jaar. Concreet wordt hiermee voorkomen dat 

een club jaarlijks een verlengingsaanvraag voor de niet-EU speler zou 

moeten indienen, waarbij het salaris van de niet-EU speler moet vol-

doen aan het alsdan geldende (en meestal hogere) inkomenscriterium. 

2. Individuele arbeidsmarkttoets bij verlenging TWV 

Door de herziening van de Wav zal er bij een verlengingsaanvraag 

voortaan een individuele arbeidsmarkttoets plaatsvinden, waarbij 

wordt gekeken naar de leeftijd van de niet EU-speler ten tijde van de 

verlengingsaanvraag en zal zijn salaris worden getoetst aan het alsdan 

geldende salariscriterium. Dit geldt ook ingeval de club een arbeids-

overeenkomst voor bijvoorbeeld een periode van vier jaar met een 

op dat moment 18-jarige niet-EU speler sluit. Het voorgaande betreft 

aldus een (nadelige!) wijziging ten opzichte van de oude situatie.

3. Arbeidvrij-status pas na 5 jaar 

Door de herziening van de Wav zullen niet-EU spelers pas na vijf jaar in 

aanmerking komen voor de status ‘arbeid vrij’ (in plaats van de drie jaar 

die voor de wijziging gold). Concreet betekent dit dat een vergunning 

van een niet-EU speler voortaan ten minste één keer verlengd moet 

worden teneinde een arbeidvrij-status te verkrijgen (3 jaar + 2 jaar). 

Een club wordt door deze wijziging aldus verplicht om nog langer te 

voldoen aan het voor niet-EU spelers geldende inkomenscriterium. De 

FBO heeft getracht deze wijziging te voorkomen. Het Ministerie van 

SZW heeft echter afgezien van het verzoek het betaald voetbal voor 

deze wijziging uit te sluiten. Ter verduidelijking van het voorgaande, 

treft u hieronder een voorbeeld teneinde de gevolgen duidelijk te 

maken.

Voorbeeld:

Op 1 juli 2011 heeft een club een arbeidsovereenkomst met een 18-

jarige niet-EU speler gesloten voor de periode 1 juli 2011 tot en met 

30 juni 2014 (drie seizoenen). Teneinde zijn benodigde vergunningen  

te verkrijgen, dient het salaris van de niet-EU speler gedurende deze 

drie seizoenen te voldoen aan het ten tijde van de aanvraag geldende 

inkomenscriterium voor niet-EU spelers van 18 en 19 jaar (zijnde 75% 

van het gemiddelde bruto jaarinkomen in de Eredivisie). Zowel de club 
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inkomenscriterium niet-eU spelers
Het UWV heeft het voor het seizoen 2014/2015 te hanteren inkomensgemiddelde 

bekend gemaakt. Het voor het seizoen 2014/2015 te hanteren inkomensgemiddelde 

bedraagt € 276.000,-.

›› De FBO ontvangt veel vragen 

van clubs inzake de Wet Werk & 

Zekerheid. Teneinde clubs goed 

en gedegen te kunnen informeren 

over de gevolgen die deze wet 

zal hebben, organiseert de FBO 

komend najaar een bijeenkomst 

geheel gericht op dit specifieke 

onderwerp.

Clubs ontvangen hiervoor te zijner 

tijd een schriftelijke uitnodiging. 

›› De tekst van de CAO Contract-

spelers Betaald Voetbal 2014-

2018 is gereed. Een digitale 

versie is reeds verzonden aan 

alle clubs en is inmiddels ook te 

downloaden via de site van de 

FBO (www.fbo.nl).

Een papieren versie van de nieuwe 

CAO wordt thans opgemaakt. Te 

zijner tijd worden meerdere exem-

plaren hiervan verzonden aan alle 

leden van de FBO.

bijeenkomst 
inzake wet werk 
& zekerheid

tekst Cao 
Contractspelers 
gereed

als de speler zijn tevreden over de samenwer-

king en hebben de intentie om de arbeidsover-

eenkomst (en aldus ook zijn vergunningen) 

met één jaar te verlengen. De club dient op 

grond van het bovenstaande vanaf heden met 

de volgende zaken rekening te houden:

• Op basis van de wijziging als beschreven 

onder punt 3 heeft de speler na 30 juni 2014 

niet de status ‘arbeid vrij’. De club zal dus  

rekening moeten houden met het feit 

dat zijn salaris ook na 30 juni 2014 moet 

voldoen aan het alsdan geldende inkomens-

criterium voor niet-EU spelers; 

• Op basis van de wijziging als beschreven on-

der punt 2 zal bij verlenging worden gekeken 

naar de leeftijd van de niet EU-speler ten 

tijde van de verlengingsaanvraag. Aangezien 

de speler inmiddels 21 jaar is, dient zijn sala-

ris na 30 juni 2014 te voldoen aan het alsdan 

geldende inkomenscriterium voor niet-EU 

spelers van 20 jaar en ouder (zijnde 150% 

van het gemiddelde bruto jaarinkomen in de 

Eredivisie) teneinde een verlenging van zijn 

vergunningen te verkrijgen.

NB: indien de club in beginsel niet een drie-

jarige maar een vierjarige  arbeidsovereen-

komst met de 18-jarige niet-EU speler heeft 

gesloten, dan geldt eveneens op basis van het 

bovenstaande dat zijn vergunning na drie jaar 

moeten worden verlengd, waarbij met deze 

zaken rekening moet worden gehouden. 
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GVVA-procedure

Met betrekking tot de aanvraag en de verle-

ning van TWV’s en verblijfsvergunningen ten 

behoeve van niet-EU spelers voor een periode 

langer dan drie maanden, is er vanaf 1 april jl. 

een nieuwe procedure in werking getreden. 

Waar in de situatie vóór 1 april jl. een TWV 

bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers-

verzekeringen (hierna: “het UWV”) en een 

verblijfsvergunning bij de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (hierna: “de IND”) moest 

worden aangevraagd, worden beide 

vergunningen in de nieuwe procedure samen-

gevoegd in een ‘Gecombineerde Vergunning 

voor Verblijf en Arbeid’ (hierna: “GVVA”). 

Deze GVVA dient te worden aangevraagd 

bij de IND, waarbij de IND voor het arbeids-

gedeelte van de niet-EU speler advies aan het 

UWV vraagt. Het betreft aldus slechts een 

procedurele wijziging, welke moet leiden tot 

een eenvoudigere en efficiëntere procedure. 

De aanvragen kunnen zoals voorheen blijven 

lopen via de FBO. 

Ten slotte

Let op: Hoewel de FBO nog steeds met de 

betrokken instanties in overleg is teneinde 

een oplossing voor de ontstane problemen te 

vinden, zijn bovenstaande wijzigingen zonder 

overgangsregeling van kracht geworden en 

zijn deze dus nu al van toepassing! 

››  Dit inkomensgemiddelde betekent dat het 

(bruto) salariscriterium voor niet-EU spelers voor 

het seizoen 2014/2015 als volgt zal zijn: 

• Voor spelers van 18 en 19 jaar: 

 € 207.000,-;

• Voor spelers van 20 jaar en ouder: 

 € 414.000,-.

 

Zoals bekend, moet er bij de aanvraag van een 

tewerkstellingsvergunning (TWV) voor een speler 

afkomstig uit een land niet behorende tot de 

Europese Economische Ruimte (EER) aan enkele 

criteria worden voldaan. Met name het inkomens- 

en kwaliteitscriterium zijn daarbij van belang. 

 

Voor meer informatie met betrekking tot de 

verkrijging van tewerkstellingsvergunningen en de 

criteria die daarvoor gelden, verwijzen wij naar de 

‘Brochure Vreemdelingen’ van de FBO. 

U kunt deze downloaden via de website van de 

FBO (www.fbo.nl) en op www.knvbexpertise.nl. 

Uiteraard staat de FBO beschikbaar voor de 

begeleiding en afhandeling van de procedures.
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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 hui-

dige transferperiode te beantwoorden. Aarzelt u echter 

niet om ingeval van twijfel of onduidelijkheden contact 

op te nemen met de FBO of de KNVB. 

Tot wanneer loopt de huidige overschrijvingsperiode?
 De huidige overschrijvingsperiode voor het betaald voetbal zal sluiten 

op maandag 1 september om 24:00 uur.

 

Geldt deze periode ook voor minderjarigen?
Ja, doch voor minderjarige spelers geldt tevens dat voor een internati-

onale transfer (zowel van een amateur speler als een contract speler) 

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 plaatsvindt (van een contractspeler), 

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 1 september 2014 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 spelers-
makelaar?
Er mag slechts gebruik worden gemaakt van (de diensten van) een spe-

lersmakelaar, indien het een door nationale voetbalbonden gelicenti-

eerde 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.
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Colofon

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

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 contractspeler van een amateurclub (bijvoor-
beeld vanuit de Topklasse) over te schrijven naar een 
BVO?
Als een speler een geregistreerd contract had in het amateur of betaald 

voetbal, dan heeft deze speler tot het einde van de huidige transfer-

periode de tijd om overschrijving te verzoeken naar het AV of BV.

 

Is het gedurende de huidige transferperiode mogelijk 
om een amateurspeler van een BVO over te schrijven 
naar een amateurclub? 
Nee, tenzij hiervoor een dispensatiegrond aanwezig is. 
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››  In het geval dat een verzekerde contractspeler een ernstige blessure 

oploopt als gevolg van een ongeval welke de contractspeler minimaal 

uitschakelt voor een aangesloten periode van 60 dagen, zal deze 

secundaire verzekering een bedrag per seizoen uitkeren van maximaal 

EUR 200,- per dag met een maximum van EUR 10.000,- ten behoeve 

van intensieve revalidatiekosten. Daarnaast zal nog maximaal EUR 

500,- per seizoen voor reis-en verblijfkosten worden uitgekeerd, welke 

verband houden met deze intensieve revalidatiekosten van de verze-

kerde contractspeler.

 

Deze verzekering heeft een secundair karakter. Dat wil zeggen dat de 

verzekerde contractspeler eerst de aanvraag voor intensieve reva-

lidatiebehandelingen bij zijn ziektekostenverzekeraar en daarna de 

aanvraag bij Wannet Sports Insurance dient in te dienen. 

Collectieve revalidatieverzekering
De afgelopen maand hebben alle clubs een bericht ontvangen vanuit onze partner Wannet Sports Insurance inzake 

de collectieve revalidatieverzekering. Deze verzekering vloeit voort uit de nieuwe CAO voor Contractspelers 

Betaald Voetbal. Deze verzekering is bedoeld voor contractspelers die te maken krijgen met een ernstige blessure.

De intensieve revalidatiebehandeling dient bij voorkeur plaats te 

vinden bij het Sportmedisch Centrum van de KNVB in Zeist of een 

ander gespecialiseerd Medisch Revalidatiecentrum voor Topsporters. 

De behandeling dient vooraf goedgekeurd  te worden door de Lloyd’s 

Coverholder of  door de verzekeraar. Tevens dient vooraf de clubarts, 

middels een in te dienen behandelplan, schriftelijk te onderbouwen 

waarom de verzekerde contractspeler deze intensieve revalidatie nodig 

heeft om volledig te herstellen.

 

Voor vragen omtrent de revalidatieverzekering kunt u contact opne-

men met de FBO of met Wannet Sports Insurance via telefoonnummer 

026 3704141.

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 transferperiode mogelijk.

Voetbalvragen

VoetbalZaken is een uitgave van de FBO voor de bedrijfstak 
betaald voetbal.

Gelden bovengenoemde overschrijvingsregels ook voor 
werkloze voetballers?
Een voetballer wiens contract is beëindigd voor 1 september 2014, kan 

ook nog na 1 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).


