
 

 

 

Jaarverslag FBO 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FBO, november 2017 



2 

 

INLEIDING 

 

Tijdens het verenigingsjaar 2016-2017 heeft de FBO haar dienstverlening aan de leden 

gecontinueerd, welke dienstverlening bestaat uit de volgende drie kerntaken: 

 

- Belangenbehartiging; 

- Advisering; 

- Informatievoorziening. 

 

In het onderhavige jaarverslag wordt per kerntaak nader ingegaan op de belangrijkste 

activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar. De hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld: 

 

1. Belangenbehartiging 

2. Advisering 

3. Informatievoorziening 

4. Bestuur- en arbeidsorganisatie 
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1. BELANGENBEHARTIGING 

 

1.1  MKB Nederland 

 

De FBO is reeds jaren aangesloten bij de overkoepelende werkgeversorganisatie MKB 

Nederland. Via MKB Nederland  wordt de FBO onder meer op de hoogte gehouden van de 

laatste ontwikkeling op het gebied van de Wet Werk & Zekerheid, CAO’s en andere voor de 

bedrijfstak van belang zijnde onderwerpen. Daarnaast voorziet MKB Nederland de FBO 

(wanneer vereist) van de benodigde politieke ingangen.  

 

Gedurende het jaar zijn er enkele bijeenkomsten van MKB Nederland bezocht waarin overleg 

is gevoerd met andere brancheorganisaties in Nederland aangaande allerhande zaken zoals 

veranderende wetgeving en gemeenschappelijke problemen. 

 

1.2 WOS 

 

Tijdens het verenigingsjaar 2016-2017 zijn er in informele sfeer gesprekken met de 

Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) gevoerd. Zo is er onder meer gesproken over de 

loopbaanportal voor sporters. Verder zijn door het jaar heen praktische ervaringen gedeeld 

zoals op het gebied van tewerkstellingsvergunningen en de Wet Werk en Zekerheid. 

 

1.3 VVCS/ProProf 

 

Gedurende het verenigingsjaar is er intensief contact geweest en hebben er diverse overleggen 

plaatsgevonden met de spelersvakbonden VVCS en Proprof. Deze overleggen hadden 

betrekking de loopbaanportal voor (ex-)contractspelers, de regeling voor niet-EU spelers, de 

CAO voor de tweede en derde divisie, de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal en de 

pensioenregeling voor contractspelers. Daarnaast hebben partijen tezamen met onder meer de 

KNVB structureel overleg gevoerd ten aanzien van de reglementen voor spelersmakelaars/ 

intermediairs, de voetbalpyramide en allerhande andere voor het betaald voetbal van belang 

zijnde dossiers. 
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1.3.1 CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal 

 

De FBO heeft in het verengingsjaar met de spelersvakbonden VVCS en ProProf een akkoord 

bereikt aangaande een verlenging van de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal tot en 

met 30 juni 2021.  

 

De CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal liep oorspronkelijk nog tot en met 30 juni 2018. 

Toch wilden betrokken partijen (FBO, VVCS, ProProf) de mogelijkheden omtrent een 

eventuele eerdere verlenging met elkaar verkennen. Hiervoor waren meerdere redenen 

aanwezig. 

 

Ten eerste diende in 2017 ook de pensioenregeling voor contractspelers, die verankerd is in de 

CAO, verlengd te worden. De besprekingen omtrent deze regeling boden de betrokken 

organisaties de mogelijkheid tevens te praten over alternatieve invulling ervan via de CAO.  

 

Ten tweede diende er naar de mening van de FBO overleg te worden gevoerd over de gevolgen 

van de Wet Werk & Zekerheid. Meer in het bijzonder, de transitievergoeding. Onderzoek van 

de FBO wees in het verenigingsjaar namelijk uit dat clubs op jaarbasis tussen de € 600.000,- en 

€ 1.500.000,- dienen te betalen aan werknemers die recht hebben op deze vergoeding. De FBO 

wenste deze verstrekkende gevolgen en de mogelijkheden om deze gevolgen eventueel via de 

CAO te beperken, met de vakbonden te bespreken.  

 

Ten derde achtte de vakbonden het noodzakelijk om bepaalde tekstuele wijzigingen in de CAO 

door te voeren.  

 

Daar kwam nog bij dat alle betrokken partijen in zagen dat er binnen het betaald voetbal 

dringend behoefte is aan rust en duidelijkheid. Er waren in het verenigingsjaar discussies 

gaande over governance-structuren, de competitieopzet, kunstgras en tal van andere zaken. In 

het seizoen 2017-2018 zouden daar de onderhandelingen aangaande een nieuwe CAO bij 

komen. Het nu reeds verlengen van de CAO zou deze rust in ieder geval op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke zekerheid kunnen bewerkstelligen. De gesprekken 

tussen de FBO en de vakbonden vonden in beginsel daarom ook in een verkennende en 

informele sfeer plaats en hadden niet als ultiem doel om tot een resultaat te komen.  
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Gedurende de gesprekken werden de mogelijkheden echter steeds concreter, hetgeen 

uiteindelijk resulteerde in een ‘onderhandelingsresultaat’. Dit resultaat is uiteindelijk, via de 

ledenvergadering van de FBO en CSR, aan respectievelijk de clubs en de contractspelers 

voorgelegd en door beide achterbannen goedgekeurd. 

 

De goedkeuring vanuit clubs en spelers betekende dat de lopende CAO voor Contractspelers 

Betaald Voetbal per 1 juli 2017 zou worden opengebroken en verlengd tot en met 30 juni 

2021. De belangrijkste wijzigingen die per 1 juli jl. van kracht geworden zijn, zijn de volgende: 

 

- De CAO is verlengd tot en met 30 juni 2021. 

- De schadeloosstelling als genoemd in artikel 6 van de CAO is komen te vervallen. 

- De werkgevers zullen een premie vergoeden voor een verzekering ten behoeve van het 

weduwen- en wezenpensioen van contractspelers. 

- De werkgeversbijdrage als genoemd in artikel 29 van de CAO wordt met 3% 

geïndexeerd op 1 januari 2018 en op 1 januari 2021. 

 

Het openbreken van de CAO zorgt er voor dat er in het seizoen 2017-2018 geen CAO-

onderhandelingstraject hoeft plaats te vinden en dat er vanuit clubzijde aldus ook geen CAO-

delegatie behoeft te worden samengesteld. 

 

1.4 Stichting CAO voor Contractspelers 

 

De Stichting CAO voor Contractspelers is door de VVCS, ProProf en FBO gezamenlijk 

opgericht ten behoeve van de commerciële exploitatie van de collectieve commerciële rechten 

van clubs en spelers gezamenlijk. De opbrengsten van deze stichting worden verdeeld over 

clubs, spelers en een sociaal fonds. Het sociaal fonds is onder meer bedoeld voor het 

(om)scholen, opleiden en begeleiden van (oud-)contractspelers. 

 

Vanuit de Stichting CAO voor Contractspelers zijn er diverse initiatieven ontplooid, zoals 

bijvoorbeeld de subsidiëring van (oud-)spelers die deelnemen aan opleidingen zoals de VVCS- 

academy. Daarnaast heeft de Stichting het initiatief genomen om naar aanleiding van het in het 

verenigingsjaar 2013-2014 ontwikkelde Berenschot rapport, een loopbaanportal te 

introduceren.  Deze portal is in het najaar van 2015 actief geworden en ondersteunt (ex-) 

contractspelers in het vinden van een nieuwe baan binnen of buiten het voetbal. Voor de portal 

is door de Stichting subsidie aangevraagd bij het Ministerie van SZW.  
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Deze aanvraag is namens de Stichting begeleid door het bedrijf C3Werkt. In het 

verenigingsjaar 2016-2017 zijn er in het kader van de portal meerdere overleggen geweest 

tussen de FBO en alle andere betrokken partijen, teneinde de voortgang van de portal te 

bespreken en de procedurele kant van de subsidieaanvraag nader in te vullen.  

 

In het bestuur van de stichting hebben namens de FBO de volgende personen zitting: 

- Theo Hoex 

- Serge Rossmeisl 

 

1.5 CBV 

 

Gedurende het verenigingsjaar hebben er diverse reguliere overleggen plaatsgevonden met de 

CBV. Met name daar waar het ging om het oplossen van individuele arbeidsrechtelijke 

geschillen tussen clubs en trainers. Verder is er intensief overleg gevoerd met de CBV in het 

kader van het tussentijds openbreken van de pensioenregeling voor Trainer/Coaches.  

 

1.6  Pro Agent 

 

Gedurende het verenigingsjaar hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden met Pro 

Agent, zijnde de vereniging van spelersmakelaars/intermediairs. In deze overleggen is er onder 

meer aandacht besteed aan het keurmerk voor intermediairs en de discussie tussen de clubs en 

de fiscus aangaande de betaling van intermediairs. Verder is de FBO op uitnodiging van Pro 

Agent meerdere keren als spreker of gesprekspartner aanwezig geweest bij een bijeenkomst 

voor intermediairs.   

 

1.7  ECV en CED  

 

De FBO heeft ook in het seizoen 2016-2017 zowel de ECV als de CED bijgestaan in diverse 

juridische dossiers.  

 

Voor de ECV heeft de FBO onder andere zorg gedragen voor het opstellen, redigeren en 

beoordelen van enige contracten en soortgelijke documenten alsmede advisering in juridische 

en HR-kwesties, zoals: 
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- Arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, stageovereenkomsten, zzp-

overeenkomsten; 

- Arbodiensten, opleidingsvraagstukken; 

- Personeelsgids; 

- Advisering inzake internationale aangelegenheden (EPFL, Players’ Status Committee);  

- Advisering inzake arbeidsrecht met betrekking tot werknemers;’ 

- Advisering inzake de Eredivisie gedragscode; 

- Advisering commerciële contracten en voorwaarden in het kader van de ‘E-divisie’. 

  

Voor de CED verzorgt en verzorgde de FBO o.a. het redigeren en de begeleiding van diverse 

contracten en soortgelijke documenten, zoals: 

 

- De verlenging/aanpassing overeenkomst CED – Sport Direct B.V.; 

- De overeenkomst CED – Sportboxx; 

- De participatieovereenkomst; 

- Arbeidsvoorwaarden, beloning; 

- Arbeidsovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten; 

- Subsidies; 

- Het aantrekken van stagiaires voor de Eerste Divisie clubs (CPO’S). 

 

Verder heeft de FBO zowel namens de ECV als de CED met succes inbreukmakers op de 

collectieve portret- en merkrechten van Eredivisie en Eerste Divisie aangeschreven. Dit 

gebeurde onder meer op het gebied van inbreuk via internetsites, games en merchandise- 

producten. 

 

1.8 KNVB 

 

Op structurele basis heeft overleg plaatsgevonden tussen de KNVB en de FBO ten aanzien van 

verschillende onderwerpen, zoals ten aanzien van de (internationale) reglementen inzake 

spelersmakelaars (intermediairs), tuchtzaken, de Video Assistant Referee, de pool- en 

opleidingsvergoeding, governance, de voetbalpiramide en de CAO voor de Tweede en Derde 

Divisie. De FBO is stelselmatig betrokken bij de totstandkoming van reglementswijzigingen, 

welke wijzigingen ook besproken worden in de bijeenkomsten van de juridische werkgroep van 

de FBO (welke plaatsvinden voorafgaand aan iedere AVBV van de KNVB).  
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Verder vindt er op structurele basis overleg en samenwerking plaats tussen medewerkers van 

de FBO en de KNVB daar waar het gaat om individuele clubzaken, tuchtzaken, licentiezaken, 

overschrijvingen, reglementswijzigingen en zaken als opleidingsvergoedingen en 

solidariteitsbijdragen.  Bovendien wordt er structureel kennis uitgewisseld betreffende 

nationale en internationale jurisprudentie en wetgeving. 

 

De FBO heeft in 2016-2017 zitting gehad in de navolgende commissies van de KNVB: 

 

- Werkgroep Spelersmakelaars; 

- Werkgroep Internationale Ontwikkelingen; 

- Adviescommissie Tuchtrecht. 

 

Daarnaast heeft de FBO onder meer tezamen met de KNVB en de ECV zitting in het nationale 

platform Matchfixing. 

 

Naast deelname aan bovengenoemde commissies heeft de FBO tezamen met de CED, ECV en 

de KNVB structureel zitting in een zogeheten Public Affairs (PA-)overleg. In dit overleg worden 

alle voor de branche van belang zijnde politieke ontwikkelingen besproken. Doel van dit 

overleg is om aan de hand van het overleg te komen tot gezamenlijke uitgangspunten en het 

afstemmen en/of initiëren van gezamenlijke politieke lobby’s. Het PA-overleg vindt gemiddeld 

eenmaal per 5 weken plaats. In het seizoen 2016-2017 heeft de focus in dit overleg zijdens de 

FBO met name gelegen op de Wet Werk & Zekerheid. 

 

1.9 KNVB Expertise  

 

De KNVB heeft samen met de FBO, CED en ECV haar kennis gebundeld, waaruit KNVB 

Expertise is ontstaan. Dit expertisecentrum is in maart 2008 gelanceerd. De FBO heeft zitting 

in een structureel overleg waarin de (gezamenlijke) initiatieven worden voorgelegd, besproken 

en uitgewerkt.  

 

De FBO is dit verenigingsjaar wederom actief betrokken geweest bij verschillende initiatieven, 

waaronder de aanpassing van het handboek voor promotie en degradatie, de introductie van 

een handboek promotie/degradatie voor de Tweede Divisie, de introductiedagen voor nieuwe 

directie- en bestuursleden (welke zo’n drie a viermaal per jaar plaatsvinden) en het 

kenniscongres betaald voetbal.  
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Daarnaast heeft de FBO als docent modules verzorgd voor de leergang management betaald 

voetbal, alsmede een lezing over portretrechten in het Nederlandse voetbal.  

 

1.10 CFK 

 

De Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) voert de overbruggingsregeling uit voor 

beroepsvoetballers in Nederland. Deze regeling heeft als doel de contractspeler na zijn 

professionele voetbalcarrière een financiële basis te bieden waardoor hij zich (beter) kan 

richten op zijn nieuwe loopbaan. Daarnaast verricht het CFK activiteiten voor een aantal 

pensioenregelingen binnen de branche betaald voetbal (contractspelers en oefenmeesters). 

Deze pensioenregelingen zijn voor de clubs afgesloten via de FBO. 

 

De FBO is gerechtigd tot het doen van een voordracht ten behoeve van drie zetels 

vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van het CFK. Een van deze drie zetels wordt vanuit 

de FBO en de KNVB gezamenlijk voorgedragen. Thans zijn deze zetels ingevuld door de 

navolgende personen: 

 

- Mr. S.W.M.J. Kuijer; 

- Drs. J.H. Pontier; 

-  Mr. P. Vogelzang. 

 

Het CFK heeft op structurele basis overleg met de FBO aangaande allerhande pensioen- en 

overbruggingsgerelateerde onderwerpen. In het verenigingsjaar betroffen dit vooral 

intensieve overleggen naar aanleiding van de aanpassing van de pensioenregelingen voor 

trainer/coaches en de verlenging van de pensioenregelingen voor contractspelers. 

 

1.10 Tweede en Derde Divisie (CVTD) 

 

In het seizoen 2015-2016 zijn er afspraken gemaakt tussen de FBO en de CV Tweede en Derde 

divisie (CVTD) aangaande de ondersteuning vanuit de FBO bij de totstandkoming van een CAO 

voor de Tweede en Derde Divisie. De onderhandelingen betreffende deze CAO zijn in het 

verengingsjaar 2016-2017 van start gegaan. De onderhandelingen werden in dit kader gevoerd 

met de spelersvakbonden VVCS en ProProf, waarbij de KNVB als onafhankelijke de rol van 

voorzitter op zich had genomen.  
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In januari 2017 zijn partijen uiteindelijk na meerdere onderhandelingsrondes tot een 

onderhandelingsresultaat gekomen.  

 

Dit resultaat is uiteindelijk echter niet aan de achterban van de CVTD voorgelegd, aangezien 

een van de punten in de CAO (het minimum aantal verplichte contractspelers per club) nog 

steeds onderwerp van discussie was binnen de KNVB. Naar de mening van de betrokken 

partijen dient deze discussie eerst beslecht te worden, alvorens er kan worden besloten over 

het onderhandelingsresultaat. Thans wordt dit proces daarom eerst afgewacht. 

 

De FBO heeft de CVTD in het onderhavige traject zowel inhoudelijk als procesmatig 

ondersteund en begeleid. Daarnaast heeft de FBO de CVTD juridisch ondersteund bij het 

aangaan van een (grotere) sponsorovereenkomst betreffende de verkoop van collectieve 

media- en marketingrechten van de Tweede Divisie.  

 

De ondersteuning vanuit de FBO heeft telkens plaatsgevonden tegen betaling van een vooraf 

met de CVTD overeengekomen uurtarief. 

 

1.11 EPFL 

 

De FBO is reeds jaren ‘Associate Member’ van de European Professional Football Leagues 

(EPFL). De EPFL vertegenwoordigt onder meer de ‘leagues’ binnen Europa en is daarmee te 

beschouwen als de Europese werkgeversorganisatie binnen het betaald voetbal. 

 

De FBO onderhoudt via de EPFL de contacten met andere (met FBO) vergelijkbare 

organisaties in Europa, participeert in de kennisdeling en blijft op de hoogte van de laatste 

internationale ontwikkelingen. De FBO is bovendien concreet vertegenwoordigd in enkele 

commissies (waaronder de ‘strategic committee’) die zich bezig houden met de regelgeving 

omtrent transfers, intermediairs en contracten.  Daarnaast is de FBO structureel betrokken bij 

de sociale dialoog die er op Europees niveau plaatsvindt tussen de EPFL, ECA (European Club 

Association), FIFPRO (internationale vakbond voor contractspelers), de UEFA en de Europese 

Commissie.  

 

De bijeenkomsten en vergaderingen van de EPFL hebben in 2016-2017 met name in het teken 

gestaan van de bescherming van jeugdspelers, governance en de relatie met UEFA.  
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Ook heeft er wederom een overleg plaats gevonden met FIFA TMS in Zurich, teneinde als 

leagues meer inzicht te krijgen in en invloed te krijgen op TMS. Hierbij is ook een afgevaardigde 

van de FBO aanwezig geweest.  

 

De EPFL heeft verder twee keer per jaar haar ledenvergadering gehouden waarin allerhande 

voetbalgerelateerde onderwerpen zijn besproken. Binnen en ten aanzien van de EPFL werkt de 

FBO nauw samen met de ECV. Met de ECV worden in dit verband taken verdeeld en 

strategieën besproken. 

 

1.12 Werkgroepen FBO 

 

De werkgroep HR en de juridische werkgroep van de FBO zijn gedurende het seizoen 2016-

2017 meerdere keren bijeen geweest.  

 

Tijdens deze bijeenkomsten zijn actuele HR- respectievelijk juridische thema’s besproken. 

Beide werkgroepen zijn in het afgelopen jaar gewijzigd qua samenstelling.  Per einde seizoen 

2016-2017 waren de werkgroepen als volgt samengesteld:  

 

Juridische werkgroep: 

- Ivo Trijbits (AFC Ajax); 

- Joris van Benthem (Feyenoord); 

- Ninon Kok (Feyenoord); 

- Wouter van Zetten (AZ); 

- Mark Bakker (Vitesse); 

-  Serge Rossmeisl (FBO); 

- Frans de Weger (FBO); 

- Barry Dopmeijer (FBO); 

- Bram Bollen (FBO). 

 

HR werkgroep: 

- Ellen Nuij (AFC Ajax); 

- Peggy van Alem (PSV); 

-  Mira Brugman (AZ); 

- Annemarie Trommel (Vitesse); 

- Janine Janssens (FC Groningen);  
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- Corine Rijnhart-Halling (Almere City FC); 

- Marion van Vroenhoven (NAC); 

- Andrea Timmerman (FBO). 
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2. ADVISERING 

 

2.1 HR 

 

De FBO heeft de clubs in het seizoen 2016-2017 op HR-gebied breed geadviseerd. Naast de 

hieronder nader uiteengezette activiteiten heeft de FBO op een continue basis bij ad hoc zaken 

haar leden geadviseerd betreffende vele uiteenlopende HR-vraagstukken. Daarnaast is de FBO 

gestart met het aanbieden van individuele coaching aan de leden.  

 

2.1.a  Diversen  

 

Naast de grotere projecten betreffende HR-aangelegenheden (zoals elders genoemd in dit 

verslag), is de FBO betrokken geweest bij diverse HR-vraagstukken binnen de clubs zoals:  

 

- Verstrekking van en advisering aangaande functiebeschrijvingen; 

- advisering inzake beloning en salarissen; 

- advisering inzake CAO’s en ziektekostenverzekeringen; 

- advisering inzake buitenlandse werknemers; 

- advisering omtrent vrijwilligers; 

- advisering omtrent proeftijd; 

- advisering omtrent transitievergoedingen; 

- advisering inzake einde contract en ziekte van werknemers; 

- advisering inzake de OR; 

- advisering inzake pensioen en pensioenrechten; 

- advisering inzake verlofdagen; 

- advisering inzake verlof en ziekte; 

- advisering inzake reiskosten/leaseauto’s; 

- advisering inzake personeelsverenigingen; 

- advisering inzake matchfixing; 

- advisering inzake de klokkenluidersregeling; 

- advisering inzake max. dagloon; 

- advisering inzake ongevallenverzekeringen; 

- advisering inzake 30%-regeling; 

- advisering inzake arbeidsovereenkomsten; 

- advisering inzake de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
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- advisering inzake vertrouwenspersonen; 

- advisering inzake vrouwelijke speelsters; 

- advisering inzake functies en licentie; 

- advisering inzake de VAR en ZZP-ers; 

- advisering inzake directiereglementen; 

- advisering inzake seizoensarbeid; 

- advisering inzake personeelsreglement en huishoudelijk reglement. 

 

Voornoemde advisering heeft bij onder meer de navolgende clubs plaatsgevonden: 

FC Utrecht,  AFC Ajax, Heracles Almelo, MVV, Almere City FC, FC Volendam, Cambuur 

Leeuwarden, PSV, NAC Breda, PEC Zwolle, FC Eindhoven, FC Twente, FC Emmen,  Go Ahead 

Eagles, ADO Den Haag, VVV-Venlo, Vitesse, FC Groningen, RKC Waalwijk, NEC Nijmegen, SC 

Telstar, FC Dordrecht, AZ, Willem II en Feyenoord.  

 

2.1.b Salarisbenchmark regulier personeel 

 

In vervolg op de salarisbenchmark voor kantoorpersoneel heeft de FBO in het verenigingsjaar 

een salarisbenchmark ontwikkeld voor reguliere (kantoor)functies. Er zijn in totaal 25 functies 

in de salarisbenchmark opgenomen.  

 

Aan deze benchmark hebben 33 van de 35 clubs meegewerkt (17 Eredivisie clubs, 16 Eerste 

Divisie clubs). Deze benchmark is per e-mail aan alle leden beschikbaar gesteld.  

 

2.1.c Nieuwe modeldocumenten 

 

In het afgelopen verenigingsjaar heeft de FBO op HR-gebied een tal aan nieuwe documenten 

ontwikkeld: 

- Nieuwe functiebeschrijvingen;  

- Klokkenluidersregeling. 

 

2.1.d  VoetbalJobs 

Er zijn in het afgelopen verenigingsjaar 49 vacatures van 19 BVO’s  geplaatst op VoetbalJobs, 

de online vacaturebank van de FBO. Ook voetbal gerelateerde instanties zoals de CED en 

KNVB Expertise hebben gebruik gemaakt van de tool.  
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2.1.e  Coaching 

Het aanbieden van coaching aan het personeel van de BVO’s (zowel het technische- als 

reguliere personeel) is succesvol gebleken. De evaluaties van de deelnemers waren zeer 

positief. Er hebben in het afgelopen seizoen 12 personen van 3 BVO’s gebruik gemaakt van de 

coaching.  

 

2.1.f  Overige (langdurige) begeleiding op maat 

Voor 1 BVO heeft de FBO een langdurige begeleiding bij de actualisering van het loongebouw 

(salarishuis) geleverd. Voor een andere BVO heeft de FBO ondersteuning bij de werving en 

selectie geleverd. 

 

2.2 Juridische zaken 

 

De FBO heeft de clubs in het seizoen 2016-2017 op breed juridisch terrein geadviseerd. Naast 

de hieronder nader uiteengezette activiteiten heeft de FBO op een continue basis bij ad hoc 

zaken advies gegeven aan haar leden betreffende vele uiteenlopende juridische vraagstukken. 

Daarnaast geeft de FBO op structurele basis lezingen en presentaties bij en aan clubs 

aangaande specifieke juridische onderwerpen (waaronder in het verenigingsjaar onder meer 

bij NEC en FC Eindhoven), maar ook op seminars, universiteiten en instituten zoals de UvA, de 

Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Asser Instituut, de Juridische 

Hogeschool Breda en de Tilburg University. 

 

2.2.a Redigeren en/of beoordelen van overeenkomsten  

 

De FBO is haar leden in het afgelopen verslagjaar wederom veelvuldig behulpzaam geweest 

betreffende zowel het redigeren als het beoordelen van allerhande overeenkomsten op 

voetbaltechnisch en commercieel vlak.  De in dit verband door de FBO opgestelde dan wel aan de 

FBO voorgelegde overeenkomsten betroffen onder andere arbeidsovereenkomsten, 

transferovereenkomsten, commissieovereenkomsten (met intermediairs/spelersmakelaars), in- 

en uitleenovereenkomsten, sponsorovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, 

licentieovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, financiële overeenkomsten, 

investeringsfondsen of –overeenkomsten, premieregelingen, directiereglementen en 

beëindigingsovereenkomsten.  
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De door de FBO ontwikkelde modeldocumenten (die de leden gratis kunnen downloaden van de 

website van de FBO en gehanteerd kunnen worden als leidraad bij het redigeren van de diverse 

overeenkomsten), zijn waar nodig vernieuwd en/of aangepast. 

 

2.2.b Aanvragen en afhandelen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen  

 

Met betrekking tot de aanvraag en de verlening van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen 

ten behoeve van niet-EU spelers voor een periode langer dan drie maanden, is er enkele jaren 

geleden een nieuwe procedure in werking getreden.  

 

In de nieuwe procedure worden beide vergunningen - indien de situatie dat vereist - 

samengevoegd in een ‘Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid’ (GVVA). Deze 

GVVA dient te worden aangevraagd bij de IND, waarbij de IND voor het arbeidsgedeelte van 

de niet-EU speler advies aan het UWV vraagt.  

 

Ten aanzien van het aanvragen en afhandelen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen, 

onderhoudt de FBO al sinds jaar en dag een goede werkrelatie met het UWV Werkbedrijf 

(Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) en de IND (Immigratie en Naturalisatie 

Dienst). Voorafgaand aan de winter- en zomertransferwindow heeft de FBO met de IND een 

evaluatie gehad, waarbij tevens de mogelijkheden van een verdere versnelling van de 

procedures zijn onderzocht.  

 

Mede hierdoor heeft de IND gedurende het verslagjaar alle door de FBO gedane GVVA-

aanvragen voor niet-EU spelers op een spoedige wijze kunnen verlenen.  

 

In bijlage I van dit jaarverslag is een lijst opgenomen van alle afgegeven vergunningen (veelal 

GVVA’s).  

 

2.2.c Begeleiding in juridische procedures (waaronder arbitrage- en tuchtprocedures) 

 

De FBO heeft haar leden in het seizoen 2016-2017 diverse malen bijgestaan in nationale 

procedures voor de arbitragecommissie van de KNVB.   
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Voorts heeft de FBO namens haar leden internationale procedures gevoerd bij de FIFA Dispute 

Resolution Chamber (DRC), de FIFA Players' Status Committee (PSC) en in hoger beroep bij de 

Court of Arbitration for Sport (CAS). Een volledige lijst met alle arbitrage- en rechtszaken 

waarbij de FBO als raadsman een club heeft bijgestaan, is opgenomen in bijlage II. 

 

De FBO heeft haar leden daarnaast diverse malen bijgestaan in nationale tuchtzaken. Dit 

betrof zowel het als raadsman optreden tijdens de mondelinge behandeling bij de 

tuchtcommissie en/of de commissie van beroep alsmede (steeds veelvuldiger) het adviseren in 

het voortraject, in het bijzonder betreffende de vraag of een schikkingsvoorstel van de 

aanklager wel of niet zou moeten worden geaccepteerd. Een volledige lijst van tuchtrechtelijke 

procedures waarbij de FBO de club ter zitting als raadsman heeft bijgestaan, is opgenomen in 

bijlage III.  

 

2.2.d Reglementen FIFA (en/of UEFA) 

 

Een belangrijke taak van de FBO is ook het afgelopen jaar weer geweest de advisering van de 

leden met betrekking tot de regelgeving van de FIFA en de UEFA, in het bijzonder de ‘FIFA 

Regulations on the Status and Transfer of Players’. Het merendeel van deze advisering had 

betrekking op vraagstukken betreffende opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen. Het 

komt regelmatig voor dat een lid aanspraak kan maken op een dergelijke vergoeding bij een 

buitenlandse club. De FBO is diverse leden behulpzaam geweest bij het 'innen' van de 

desbetreffende vergoedingen. Tevens heeft de FBO haar leden bijgestaan in de omgekeerde 

situatie waarbij een buitenlandse club, al dan niet ten onrechte, een opleidingsvergoeding dan 

wel solidariteitsbijdrage vorderde van een lid van de FBO. De zaken waarbij de FBO in dit 

verband behulpzaam is geweest, zijn onderdeel van bijlage II. 

 

2.2.e Commerciële contracten 

 

De FBO heeft voor haar leden op een continue basis commerciële overeenkomsten opgesteld 

en geredigeerd, zoals sponsor- en supplierovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, 

horecaovereenkomsten, boardingovereenkomsten, business-seatovereenkomsten, 

merchandisingovereenkomsten, licentieovereenkomsten, algemene voorwaarden en 

stadionreglementen en overeenkomsten met business clubs. Daarnaast heeft de FBO op 

verzoek van een aantal clubs modellen opgesteld voor sponsorovereenkomsten en 

boardingovereenkomsten.  
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Clubs voor wie de FBO in 2016-2017 onder andere dergelijke contracten heeft opgesteld of 

beoordeeld zijn ADO Den Haag, FC Den Bosch, FC Groningen, FC Twente, FC Utrecht, sc 

Heerenveen, Heracles Almelo, NAC, N.E.C., Sparta, PEC Zwolle, Telstar, Vitesse, VVV Venlo en 

Willem II. 

 

2.2.f Geschillen 

 

De FBO heeft de clubs bijgestaan in diverse geschillen op onder meer het gebied van 

intellectueel eigendom, contractenrecht en arbeidsrecht. Zo heeft zij sommaties verstuurd in 

het geval van inbreuken op het gebied van het merken- handelsnamen- en auteursrecht, welke 

inbreuken als gevolg van genoemde sommaties telkens zijn gestaakt. De FBO heeft de 

mogelijkheid verkregen om advertenties van marktplaats die inbreuk maken rechtstreeks via 

marktplaats te laten verwijderen, zonder dat het sturen van een sommatie nog noodzakelijk is.  

 

Ter voorkoming van genoemde geschillen adviseert de FBO clubs ook regelmatig op het gebied 

van het registreren van merken en merkgebruik. De FBO heeft verder namens diverse clubs 

advertenties laten verwijderen op marktplaats, apps laten verwijderen uit de Apple store en 

Twitteraccounts laten sluiten. Ook heeft de FBO clubs begeleid bij contractuele geschillen, 

bijvoorbeeld met betrekking tot geschillen met sponsoren dan wel opdrachtnemers. Zij heeft 

daarbij de clubs geadviseerd ten aanzien van hun rechtspositie en een rol gespeeld in het 

opstellen van brieven, waaronder sommaties. Voorts heeft de FBO clubs geadviseerd en 

bijgestaan in arbeidsrechtelijke geschillen tussen clubs en werknemers, welke geschillen veelal 

neerkomen op een verschil van mening omtrent het beëindigen van het dienstverband tussen 

de club en de werknemer (vaak een trainer). In dergelijke kwesties wordt de FBO door de club  

ingeschakeld met betrekking tot de onderhandelingen gedurende het proces van beëindiging 

alsmede voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in beëindigings-overeenkomsten. Ten 

slotte heeft de FBO diverse clubs bijgestaan in geschillen met sponsors of spelersmakelaars 

alsmede in arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers. 

 

2.2.g Degradatie 

 

De FBO heeft meerdere clubs bijgestaan bij de voorbereiding op een eventuele degradatie. Het 

bijstaan van deze clubs bestond onder meer uit het inventariseren van de mogelijkheden 

betreffende een reorganisatie en/of het begeleiden en adviseren bij zaken als ontslag of 

ontbinding van arbeidsovereenkomsten.  
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In het voorjaar van 2017 is in dit kader tevens de discussie gestart wie vanuit het betaald 

voetbal de Tweede en Derde Divisie zal ondersteunen bij het voorbereiden op de gevolgen van 

promotie. Teneinde hiertoe een oplossing te vinden hebben de FBO, KNVB en CED een 

speciale werkgroep ingericht. Via deze werkgroep is er vervolgens een handboek 

promotie/degradatie ontwikkeld voor promoverende/degraderende clubs uit de Eerste, 

danwel tweede divisie. Dit handboek is vervolgens vervaardigd en uitgegeven via KNVB 

Expertise. 
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3. INFORMATIEVOORZIENING 

 

3.1 Internet 

 

De website van de FBO kent een apart gedeelte dat slechts toegankelijk is voor de leden van de 

FBO, waar leden de laatste modellen, brochures en notities kunnen downloaden. In het 

afgelopen verslagjaar zijn er diverse nieuwe door de FBO ontwikkelde modellen geplaatst, 

alsmede verslagen en sheets van door de FBO georganiseerde bijeenkomsten en overige voor 

de leden van belang zijnde documenten. Daarnaast zijn enkele verschillende standaard 

modellen geactualiseerd. 

 

De site van de FBO bevat verder de mogelijkheid tot het downloaden van brochures, notities, 

uitgaven van de nieuwsbrief VoetbalZaken en sheets van vergaderingen en bijeenkomsten, 

alsmede tot het bekijken en/of downloaden van foto’s van evenementen.  

 

Op de site is een apart gedeelte te vinden, ‘VoetbalJobs genaamd, waarop vacatures binnen het 

betaald voetbal geplaatst kunnen worden. 

 

3.2 Voetbalzaken 

 

De FBO heeft in het afgelopen jaar de clubs wederom via de nieuwsbrief VoetbalZaken 

geïnformeerd betreffende allerhande actuele en voor de sector betaald voetbal van belang 

zijnde zaken op zowel juridisch als HR-gebied. De VoetbalZaken wordt tevens in digitale vorm 

aangeboden en verschijnt tweemaandelijks. 

 

3.3 Bijeenkomsten 

 

3.3.a Bijeenkomsten 

 

De FBO heeft op 1 juni 2017 een specifieke bijeenkomst georganiseerd aangaande de nieuwe 

privacywetgeving. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met FBO-partners 

Marxman Advocaten en GOED. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht.  Aan de hand van de 

bijeenkomst is besloten een privacyscan te ontwikkelen voor BVO’s. 
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3.3.b Werkbezoek 

 

In november 2016 is er voor alle HR –functionarissen in het betaald voetbal een HR  

netwerkdag georganiseerd door de FBO. 13 deelnemers van 10 BVO’s hadden zich voor deze 

bijeenkomst aangemeld, welke plaatsvond bij NOC*NSF te Arnhem. De onderwerpen van de 

bijeenkomst zijn in overleg met de WOS en de VVCS samengesteld en spitsten zich toe op e-

loopbaanportals. 
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4. BESTUURS- EN ARBEIDSORGANISATIE 

 

4.1 Leden 

 

Gedurende het seizoen 2016-2017 waren alle 35 betaaldvoetbalorganisaties lid van de FBO.  

 

4.2 Bestuur / Raad van Toezicht 

 

De FBO kent een Raad van Toezicht (RvT) die het beleid van het bestuur toetst en toezicht 

houdt op de algemene gang van zaken binnen de FBO. De Raad van Toezicht bestaat uit drie 

onafhankelijke personen, één persoon die op bindende voordracht van de ECV is benoemd en 

één persoon die op bindende voordracht van de CED is benoemd. De samenstelling van het 

bestuur en de RvT was in de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 als volgt: 

 

Bestuur 

S.F. (Serge) Rossmeisl: directeur-bestuurder 

 

Raad van Toezicht  

- S.W.M.J. (Servé) Kuijer (voorzitter); 

- J.L.G. (Jan) Gerrits (lid); 

- Th.M.M. (Theo) Hoex (lid); 

- A.J. (Arie) van Eijden (lid, bindend voorgedragen door de ECV); 

- B.J. Swagerman (lid, bindend voorgedragen door de CED). 

 

De heer Swagerman is halverwege het verenigingsjaar (vanwege vertrek naar het buitenland) 

vervangen door de heer E.H. (Edwin) Mulder. 

 

4.2.a Toezichthoudende taken 

 

De RvT heeft in het verenigingsjaar toezicht gehouden op het beleid van de directeur-

bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de FBO. De RvT vergaderde daartoe in het 

verslagjaar zesmaal. De toezichthoudende taken van de RvT zagen onder meer op:  

 

- De binnen de FBO lopende (beleids)zaken; 

- het (in- en externe) strategische beleid; 
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- de financiële voortgang op basis van werkelijkheid vs begroting (viermaal per jaar); en  

- de vaststelling van de jaarstukken. 

 

4.2.b Adviserende taken 

 

Naast de toezichthoudende taken heeft de RvT de FBO ook met advies ter zijde gestaan. De 

RvT deed dit voornamelijk door in vergaderingen met de directeur-bestuurder te discussiëren 

over de reguliere mededelingen van de directeur-bestuurder en onderwerpen als; 

 

- Governance; 

- het CFK;  

- ontwikkelingen in het betaald voetbal; 

- de pensioenregelingen voor trainers en spelers; 

- de CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal; 

- CAO voor de Tweede en Derde Divisie; 

- de voetbalpyramide.  

 

4.2.c Conclusie RvT ten aanzien van verslagjaar 

 

De RvT heeft kennisgenomen van het door de directeur-bestuurder opgestelde jaarverslag en 

de jaarrekening over 2016-2017. Beide stukken zijn met de RvT besproken. De RvT heeft 

zowel het jaarverslag als de jaarrekening over het seizoen 2016-2017 goedgekeurd.  

 
De RvT spreekt haar waardering uit voor de in het verslagjaar getoonde inzet van de directeur-

bestuurder en de medewerkers van de FBO.  

 

4.3 Personeel 

 

Het personeelsbestand van de FBO was gedurende het seizoen 2016/2017 als volgt 

samengesteld: 

 

- Serge Rossmeisl (directeur-bestuurder, 1 fte); 

- Andrea Timmerman (HR-consultant, 0,6 fte); 

- Frans de Weger (jurist, 0,8 fte); 

- Barry Dopmeijer (jurist, 1 fte); 
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- Bram Bollen (jurist, 1 fte); 

- Simone van den Bos (Office & Communicatie manager, 1 fte).  

 

4.4 Businessplan FBO 

 

In november 2014 is de ledenvergadering van de FBO akkoord gegaan met het door de FBO 

geredigeerde businessplan 2014 - 2018 ´Geen verbreding, maar verdieping´.  

 

In dit businessplan is uiteengezet hoe de FBO de komende jaren haar rol ten opzichte van de 

clubs wenst te intensiveren. Het businessplan bevat geen zaken omtrent uitbreiding van de 

dienstverlening of de kantoororganisatie van de FBO. Het behelst ook geen rigoureuze 

wijzigingen ten opzichte van de reeds door de FBO in voorgaande jaren ingezette route.  

 

Belangrijke speerpunten in het businessplan betreffen onder meer het vergroten van de 

bekendheid van de FBO en het intensiveren van de samenwerking met overkoepelende 

partijen. De FBO zal hierbij en in haar dagelijkse dienstverlening bovendien steeds steunen op 

vier belangrijke pijlers: 

 

1. De FBO is de deskundige in Nederland ten aanzien van voetbalzaken 

2. De FBO behartigt enkel het belang van de clubs 

3. De FBO is altijd bereikbaar 

4. De FBO is reeds betaald 

 

4.5  Partners 

 

De partnerships van de FBO dienen als aanvullende ondersteuning op de dienstverlening van 

de FBO.  

 

In het onderhavige verenigingsjaar werd het reeds bestaande partnership met Wannet Sports 

Insurance verlengd van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2020. Daarnaast is de FBO in het 

verenigingsjaar nieuwe partnerships aangegaan met Tempo-team en GOED en is een 

samenwerking aangegaan met Marxman Advocaten.  

 

Het partnership met Princess hotels is vanwege faillissement van Princess hotels niet verlengd. 
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Per einde van het verenigingsjaar 2016-2017 kende de FBO dan de navolgende partners: 

 

- Wannet Sports Insurance; 

- RSM Wehrens, Mennen en de Vries; 

- GOED; 

- Tempo Team; 

- Princess Hotels. 
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Bijlage I Tewerkstellings- en verblijfsvergunningen aanvragen 

 

ADO Den Haag – Havenaar 
 
ADO Den Haag – Kanon 
 
AFC Ajax – Cassierra 
 
AFC Ajax – Neres Campos 
 
AFC Ajax – Sanchez Mina 
 
AFC Ajax – Traoré 
 
AZ – Friday 
 
FC Eindhoven – Leonardo Vitor Santiago 
 
FC Emmen – Traijkoski 
 
FC Groningen – Doan 
 
FC Groningen – Memisevic 
 
FC Twente – Ünal 
 
FC Twente – Yeboah 
 
Fortuna Sittard – Emrah Bassan 
 
MVV – Nwakali 
 
NAC Breda – Agyepong 
 
N.E.C. – Awoniyi 
 
PEC Zwolle – Koga 
 
PSV – Deng 
 
PSV – Lozano 
 
PSV – Mauro Junior 
 
PSV – Zinchenko 
 
Roda JC – Ajagun 
 
Roda JC – Gnjatic 
 
SBV Excelsior – Pantic  
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sc Heerenveen – Kobayashi 
 
Sc Telstar – Yamazaki 
 
Vitesse – Nakamba  
 
Vitesse – Ota  
 
Vitesse – Qazaishvili 
 
Vitesse – Serero 
 
Vitesse – Zhang 
 
VVV Venlo – Tashima  
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Bijlage II Arbitrage- en rechtszaken 

 

Arbitragecommissie KNVB: 

- FC Twente - Kempers e.a. 

 

UWV: 

- Telstar - diverse ontslagdossiers 

 

FIFA Players’ Status Committee: 

- FC Twente  - Al Nassr  

- FC Twente - Club Guacolda 

- FC Groningen - VfB Stuttgart 

- Cambuur - Cracovia  

- Go Ahead Eagles - Kayserispor 

 

FIFA Dispute Resolution Chamber: 

- VVV - Osmanlispor 

- PSV - Lukovic  

- Go Ahead Eagles - Al Kuwait Sporting Club 

- Sparta Rotterdam - SL Benfica 

 

FIFA Disciplinary Committee: 

- ADO Den Haag - PFC Levski Sofia  

 

Geschikt / Ingetrokken: 

- Achilles’29 - Edwards 

- Achilles’29 - Diverse spelers 

- NEC - Hoekman 

- PSV - Galatasaray 

- PSV - Dinamo Kiev 

- Fortuna - Galatasaray 

- FC Oss - Boere 

- FC Dordrecht - Roorda 

- FC Dordrecht - Funso Ojo 

- FC Groningen - Bodo Glimt 
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- FC Den Bosch - Olympique Lyon 

- Go Ahead Eagles - FC Spartak Moscow  
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Bijlage III Tuchtzaken 

 

Tuchtcommissie:  

- De Graafschap – OJC 

- sc Heerenveen (Van den Berg) 

- ADO Den Haag (Beugelsdijk)  

- Willem II (Kali) 

- Willem II (Wanordelijkheden)  

 

Commissie van Beroep: 

- ADO Den Haag (Beugelsdijk) 

- Willem II (Wanordelijkheden) 

 

Licentiecommissie 

- Achilles ‘29 

- Fortuna Sittard 

- NEC Nijmegen 


