
Partners FBO:

VOETBAL
ZAKEN

NR. 3 WEEK 22 - 2019FEDERATIE VAN BETAALD VOETBAL ORGANISATIES

In de afgelopen jaren zijn er ver-

schillende initiatieven ontplooid 

op het gebied van een sociaal en 

veilig (sport)klimaat. Die initiatieven 

zijn voornamelijk voortgekomen 

uit instanties zoals de KNVB en 

NOC*NSF, maar ook vanuit BVO’s 

en amateurclubs zelf. 

›› Zoals bekend ondersteunt de FBO haar le-

den (de BVO’s) op juridisch en HR-gebied. Ook 

de FBO wenst de BVO’s daarom te ondersteu-

nen bij de beleidsvoering ten aanzien van een 

sociaal en veilig (sport)klimaat. 

Checklist
Inmiddels heeft de FBO in dit kader alle clubs 

een praktische checklist gestuurd, waarin 

een aantal maatregelen zijn opgenomen om 

grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. 

Met deze checklist kan elke BVO haar beleid 

controleren en aan de slag gaan met de te 

nemen maatregelen. De checklist is tot stand 

gekomen in samenwerking met een aantal 

BVO’s en de KNVB.

Bijeenkomst
Voorts is de FBO voornemens om - in samen-

werking met de KNVB en een aantal individue-

le BVO’s - een bijeenkomst voor vertrouwens-

contactpersonen organiseren. De bedoeling 

van deze bijeenkomst is om helderheid te 

verschaffen rondom de meldingsprocedures, 

de meldplicht, de communicatie en de zicht-

Bijeenkomst voor 
vertrouwens contactpersonen

baarheid van vertrouwenscontactpersonen. 

Verder biedt de bijeenkomst de mogelijkheid 

om ervaringen en successen te delen. Uit een 

peiling naar de behoefte van een dergelijke 

bijeenkomst is gebleken dat er veel interesse is 

om in gezamenlijk verband zaken te bespreken 

en te delen. 

De bijeenkomst voor vertrouwenscontact-

personen wordt op dit moment voorbereid en 

zal vermoedelijk plaatsvinden in de tweede 

of derde week van juni. Iedere vertrouwens-

contactpersoon van een BVO ontvangt 

hiervoor een separate uitnodiging.

Voor vragen en opmerkingen aangaande dit 

onderwerp, kunt u per e-mail contact  

opnemen met Andrea Timmerman (FBO);  

andrea.timmerman@fbo.nl.



Voetbalfocus

Zoals bekend moet er bij de aanvraag van een 

Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en 

Arbeid (GVVA) voor een speler afkomstig uit 

een land niet behorende tot de Europese Eco-

nomische Ruimte (EER) aan enkele criteria – te 

weten het inkomens- en kwaliteitscriterium 

-  worden voldaan. 

›› Ieder jaar wordt aan de hand van het door de 

KNVB vastgestelde gemiddelde inkomen in de 

Eredivisie door het UWV het nieuwe inkomens-

criterium vastgesteld. Het voor het seizoen 

2019/2020 te hanteren inkomensgemiddelde 

bedraagt € 290.801,- bruto.

Dit inkomensgemiddelde betekent dat het 

inkomenscriterium voor het seizoen 2019/2020 

als volgt zal zijn: 

- Voor spelers van 18 en 19 jaar: 

€ 218.101,-

- Voor spelers van 20 jaar en ouder: 

€ 436.202,-

Voor meer informatie met betrekking tot de ver-

krijging van een GVVA en de criteria die daarvoor 

gelden, kunt u contact opnemen met Laurens 

Korbee (FBO); laurens.korbee@fbo.nl. Uiteraard 

staan wij ook tot uw beschikking voor de begelei-

ding en afhandeling van de procedures.

Inkomenscriterium  
niet-EU spelers 2019/2020

Salarisbenchmark  
seizoen 2018/2019

Minimumloon 
per 1 juli 2019 
De hoogte van het wettelijk minimumloon 

wordt twee keer per jaar aangepast aan de 

gemiddelde loonstijging. Per 1 juli jl. is het 

wettelijk minimumloon verhoogd, maar is 

ook de leeftijd aangepast! 

Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid namelijk 

de leeftijd waarop werknemers het volledige 

minimumloon krijgen van 23 naar 21 jaar. 

21-jarigen hebben vanaf die datum dus recht 

op een volledig wettelijk minimumloon. 

Vanaf 1 juli 2019 gelden daarom de volgende 

bruto (maand)bedragen:

21 jaar en ouder  € 1.635,60  

20 jaar  € 1.308,50  

19 jaar  € 981,35  

18 jaar  € 817,80  

17 jaar  € 646,05  

16 jaar  € 564,30  

15 jaar  € 490,70

 

De bedragen van het wettelijk minimumloon 

gelden voor een volledige werkweek. 

De FBO is momenteel bezig met de totstandkoming van een vervolg 

op de Salarisbenchmark Betaald Voetbal seizoen 2016/2017 (voor 

reguliere (kantoor)functies binnen clubs). 

›› In de salarisbenchmark van seizoen 2018/2019, zullen enkele belangrijke wijzigingen 

ten opzichte van de voorgaande versie te zien zijn. Zo is het totaal aantal functies dat in 

de benchmark zal worden opgenomen uitgebreid naar 28. Dit heeft te maken met het feit 

dat er binnen het betaald voetbal een aantal marketingfuncties bij zijn gekomen en een 

aantal functies een andere benaming hebben gekregen. Verder zijn er ook enkele kantoor-

functies verhuisd naar de Salarisbenchmark van Technische Functies. Dit betreffen de 

functies: technisch directeur, materiaalman, fysiotherapeut en teammanager. 

Daarnaast zijn er enkele specifieke functies toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de E-speler. 

De resultaten zullen anoniem – dus ook zonder clubnamen - weergegeven. Bij een meting 

van minder dan 5 functies, wordt de desbetreffende functie niet weergegeven in het rap-

port. Zo wordt het anonieme karakter nog meer gewaarborgd.

Naast het gemiddelde en de mediaan zal worden weergegeven wat het (bruto) salaris-

bereik van 50% van de salarissen is en wat de marges zijn van de onderste 25% en de 

bovenste 25%. Er wordt, waar mogelijk, onderscheid gemaakt tussen de salarissen in de 

Eerste Divisie en de Eredivisie. Naast de salarisbedragen worden ook de werkverbanden 

vergeleken. Zo krijgt men bijvoorbeeld inzicht in het aantal externe krachten of het aantal 

vrijwilligers per functie. Bovendien wordt het gemiddelde salaris per functie vergeleken 

met de voorlaatste benchmark van seizoen 2016/2017, uiteraard voor zover dat mogelijk 

is. 

De FBO hoopt wederom op een hoge respons. Bij de laatste uitgave hebben 33 van de 

(destijds) 35 BVO’s meegewerkt aan het rapport. 



Partners FBO:

›› Tijdens het congres zullen verschillende 

sprekers uit wetenschap en praktijk ingaan op 

arbeidsrechtelijke en bredere juridische ont-

wikkelingen in de internationale sportwereld.  

Zo zal de heer Jansen (UvA) ingaan op het 

arbeidsvoorwaardenoverleg in de sport en zal 

de heer Branco Martins in samenwerking met 

SciSports een presentatie verzorgen over de 

berekening van de (internationale) transfer-

vergoeding. 

Ter afsluiting van het eerste gedeelte reflec-

teert de heer Verhulp (UvA) op de gepresen-

teerde arbeidsrechtelijke ontwikkelingen en 

is er aan de hand van moderator de heer Hahn 

(ESL) ruimte voor vragen en discussie in de 

zaal. 

Na de pauze gaat mevrouw Rotte (KNVB) 

vanuit juridisch en commercieel perspectief 

in op het WK Vrouwen, dat dan in volle gang 

zal zijn. Aan de hand van moderator de heer 

Parrish (Edge Hill University), gaat een panel 

bestaande uit mevrouw Diepstraten (SEG) en 

mevrouw Cattaneo (Edge Hill University) in 

op de internationale regulering van spelers-

makelaars in theorie en praktijk. Ten slotte 

presenteert de heer Koolaard (De Kempenaer 

Advocaten) over recente ‘landmark cases’ in 

de jurisprudentie van het CAS.

Locatie: 

Universiteitsbibliotheek, Singel 425, 1012 WP 

Amsterdam

Tijden: 

13:00 uur (inloop), 13:15 uur (start program-

ma), 15:45 uur (pauze), 17:45 uur (afsluiting/

borrel)

Kosten: 

€ 150,-

PO-punten: 

4

Informatie en inschrijving: 

https://aias-hsi.uva.nl/content/evenementen/

evenementen/2019/06/uva-arbeid-en-sport-

congres-2019.html

Laura van Putten komt vanaf 1 juni a.s. definitief het team van de 

FBO versterken. Daarmee vult zij de vacature in die is ontstaan 

na het vertrek van Barry Dopmeijer.

›› Laura was reeds twee dagen per week in dienst bij de FBO vanuit haar rol als 

trainee en heeft zodoende al het reilen en zeilen binnen de FBO van dichtbij mee-

gemaakt. De FBO is zeer blij met de (definitieve) komst van Laura en wenst haar alle 

plezier en succes toe. Laura is per e-mail bereikbaar via laura.vanputten@fbo.nl.

Het traineeship van de FBO zal per 1 januari 2020 weer opnieuw worden inge-

vuld. Voor de komende zomermaanden zal de FBO op zoek gaan naar een stagiair 

juridische zaken.

Laura van Putten  
versterkt FBO

UvA Arbeid en
Sportcongres 2019
Op woensdag 19 juni a.s. vindt het UvA Arbeid en Sportcongres 2019 plaats. Het congres is bedoeld voor advocaten, 

praktijkjuristen en academici die werkzaam zijn in of affiniteit hebben met sport. 
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VoetbalZaken is een uitgave 
van de FBO voor de bedrijfstak 
betaald voetbal.››	 7 juni - Start WK vrouwen

››	 15 juni - FBO jubileum festival

FBO jubileum festival De voorbereidingen voor het FBO jubileum 

festival dat plaatsvindt op zaterdag 15 juni 

a.s., zijn in volle gang. Het gras is gemaaid, 

de koks zijn geïnstrueerd en de ballonnen 

liggen klaar. De aanmeldingen worden 

momenteel geteld, want de sluitingsdatum 

was 11 mei jl. Heeft u een uitnodiging van 

ons ontvangen maar deze nog niet beant-

woord? Doe het snel, we hebben nog een 

aantal plekken te vergeven. Kom samen 

met uw gezin, want ook onze kleinste 

gasten zullen zich prima vermaken!


