
Tijdens de grootste voetbalcrisis ooit staat een 
bij het grote publiek relatief onbekende  
organisatie ineens volop de schijnwerpers. 
Veel clubs kloppen met problemen aan bij de 

juridische adviseurs van de FBO. Vanaf deze 
week vergadert directeur Serge Rossmeisl 

(45) namens de clubs over noodmaatregelen 
zoals een collectieve salarisverlaging.

‘ Honderden miljoenen  
      op spel voor
    Eredivisie’

De FBO bestaat al langer dan pakweg 
FC Utrecht of FC Groningen. Toch 
zullen de meeste supporters geen 

flauw idee hebben van deze organisatie,  
die 52 jaar geleden werd opgericht om de 
clubs onder meer juridisch bij te staan.  
Al decennia doen voetbaldirecties een be-
roep op de werkgeversbond uit Zeist om 
contracten te laten controleren, cao’s af te 
sluiten, of zaken aan te spannen bij de FIFA 
als er weer eens een buitenlandse club is 
die het transfergeld niet betaalt. Met de 
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van de begroting is gereserveerd voor de 
salarissen. Daar komen wij dan weer in 
beeld, want de FBO maakt met de spelers-
vakbonden VVCS en ProProf bijvoorbeeld 
ook de cao voor het betaalde voetbal. We 
hebben met de vakbonden afgesproken 
vanaf deze week om de tafel te gaan, om 
te bekijken wat er mogelijk is om zo goed 
mogelijk door deze crisis te komen.’

Kan een collectieve salarisverlaging 
via het openbreken van de cao worden 
geregeld?
‘Dat niet. In deze cao kan je niet afspreken: 
Iedereen moet nu vijftien procent inleveren. 
Wij kunnen met de spelersvakbonden wél 
een collectief advies neerleggen. Een be-
paalde richtlijn waarvan we gezamenlijk 
zeggen: Dat is acceptabel. Met zo’n akkoord 
geef je clubs en spelers behoorlijk wat hou-
vast. Stel dat een speler naar de arbitrage-
commissie stapt om een salarisverlaging 
aan te vechten, dan staat een club sterker, 
omdat de arbitragecommissie zo’n collec-
tief akkoord tussen werkgevers en werk-
nemers heel serieus zal nemen. Andersom 
kan het ook werken in het voordeel van de 
speler. Hij is beter beschermd, omdat een 
club dan niet zomaar een grotere verlaging 
kan doorvoeren dan is geadviseerd. In 
Spanje heb je al gezien dat salarissen met 
zeventig procent teruggaan. Dat is natuur-
lijk heel extreem.’

In andere landen zijn dat maatregelen 
die clubs zelf nemen, afhankelijk van de 
financiële positie. Waarom zou dat hier 
collectief moeten gebeuren?
‘Ik denk dat het voor meer rust op de markt 
zorgt als wij met de spelersvakbonden ge-
zamenlijk een richtlijn geven. Anders krijg 
je straks overal in Nederland individuele 
discussies en conflicten. Daar moeten dan 
telkens juristen en advocaten aan te pas 
komen. Dat zorgt voor heel veel onrust en 
nog meer negatieve energie dan deze crisis 
toch al veroorzaakt. En nog even voor de 
duidelijkheid: het gaat niet om salarissen 
van spelers alleen. We kijken naar alge-
hele maatregelen, waarbij het ook gaat om  
trainers, directie en kantoorpersoneel.’

Ajax maakte halverwege het seizoen 
een netto winst bekend van 53 miljoen. 
Daarna is Hakim Ziyech nog verkocht. 
Waarom zouden spelers dan moeten 
inleveren?
‘Dat is een vertekend beeld. De corona- 
crisis gaat langdurige effecten hebben, 
dus je moet ook werken aan een oplossing 
voor de langere termijn. Als we kijken naar 
volgend seizoen, dan krijgt Ajax vermoe-
delijk de grootste klappen. Het is een reëel  
scenario dat er in elk geval tot 1 januari  

geen publiek in de stadions mag komen. 
Ajax heeft het grootste stadion, met veel  
skyboxen en veel businessplaatsen. Het  
gaat heel veel pijn doen als die leeg blijven.  
Daarbij moeten we nog maar afwachten 
wanneer er een nieuw Champions League-
seizoen gaat beginnen. Tot die tijd zullen 
er geen Europese gelden binnenkomen. En 
wat denk je van de transfermarkt? Het is 
niet moeilijk te voorspellen dat die voor- 
lopig zal instorten en Ajax zal daar hard 
door worden geraakt. Zo heeft iedere club 
haar verhaal. Over de hele linie zal elke 
club voorlopig extreem veel omzet kwijt-
raken. Met een collectieve afspraak kun 
je juist voorkomen dat je in dit soort indi-
viduele discussies verzeild raakt. Ik denk 
dat je hier als gehele bedrijfstak uit moet 
zien te komen en daaraan zal iedereen zijn 
steentje moeten bijdragen.’

Voetballers van buiten de Europese Unie 
moeten meer dan vier ton per jaar  
verdienen. Dat is afgesproken tussen  
de FBO en de spelersvakbonden.  
Wordt dat nu ook opgeheven?
‘Het idee van die salarisgrens is te voor- 
komen dat de competitie wordt overspoeld 
door derderangs buitenlandse talenten. 
Het niet-EU-salaris is altijd een afgeleide 
van het gemiddelde salaris in de Eredivsie. 
Alleen loopt de berekening ervan achter  
op de werkelijkheid. Zo wordt het niet-EU- 
salaris voor 2020/21 normaal gesproken 
gebaseerd op de lonen van spelers in het 
seizoen 2018/19. Kortom, daar zou voor  
komend seizoen dus een bedrag uit komen 
dat nu niet meer realistisch is. Dat is dus 
ook een regeling die nu opnieuw tegen het 
licht moet worden gehouden.’

Hoe groot is de schade voor dit seizoen  
nu eigenlijk? FOX heeft betaald,  
de UEFA-premies zijn binnen en het  
geld van seizoenkaarten ook. Tot 30 juni 
gaat het in feite toch alleen om vier  
thuiswedstrijden per club?
‘De KNVB is er hard mee bezig dat in beeld 
te krijgen. Het is duidelijk dat het volgende 
seizoen een nog grotere impact zal hebben,  
maar onderschat ook dit seizoen niet. Je 
mist bijvoorbeeld de play-offs. Voor de 
clubs die om promotie en tegen degradatie  
voetballen, zijn dat de meest beladen wed- 
strijden van het jaar, met een uitverkocht 
huis. Voor het betaalde voetbal praat je 
toch over een schadepost van tientallen 
miljoenen, alleen voor dit seizoen. Volgend 
seizoen staan er honderden miljoenen op 
het spel. Zonder overdrijven.’

De totale omzet van de Eredivisie is nu 
500 tot 600 miljoen. Die kan zomaar 
halveren?

professionalisering van het voetbal groeide 
in de loop der jaren het aantal juristen flink 
en werd de FBO een instelling die veel vuil 
werk opknapte achter de schermen. Maar 
deze weken neemt de FBO ineens een 
prominente rol in, nu vrijwel iedereen in 
paniek is over contracten, verzekeringen, 
salarissen en noodmaatregelen.

Bosschenaar Serge Rossmeisl (foto links-
onder) heeft vierkante ogen van alle video- 
spreekuren met clubbestuurders en vanuit 
de media kreeg hij in zes weken tijd meer 
aanvragen dan in de achttien jaar ervoor. 
‘Het is ongekend wat er nu allemaal op ons 
afkomt’, zegt de FBO-voorman. ‘Binnen 
een paar weken is de complete bedrijfstak 
op z’n kop komen te staan. Het betaalde 
voetbal probeert de schade te beperken en 
als werkgeversorganisatie spelen we daarin 
een centrale rol. Er zijn een paar grote 
clubs die zelf een jurist in dienst hebben, 
maar voor het merendeel geldt dat niet. 
Alle clubs zijn lid van de FBO, dus bijna 
alle vraagstukken – van arbeidscontracten 
tot de steunmaatregelen van de overheid – 
komen op ons bord terecht.’

Laat dit zich vergelijken met enige andere 
episode in de voetbalhistorie?
‘Tien jaar geleden werd ik hier directeur. 
Ik viel met mijn neus in de crisisboter. De  
clubs hadden veel last van de economische 
crisis en we moesten allerlei regelingen 
versoberen. Dat vonden we toen al zware 
tijden, maar het stelde achteraf weinig voor  
in vergelijking met de coronacrisis. En we 
staan vermoedelijk pas aan het begin. Voor 
het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
ligt het voetbal voor langere tijd stil en zelfs  
tijdens de Spaanse griep van een eeuw 
geleden werd er op sommige plekken in 
Nederland nog doorgevoetbald. We praten 
dus over de grootste crisis sinds het ont-
staan van het voetbal. We zitten midden in 
een geschiedenisboek.’

Tegen welke praktische problemen lopen 
de clubs aan?
‘Het grootste probleem is dat we geen stip 
aan de horizon hebben. Ja, 1 september is 
een lichte stip, maar ook niet meer dan dat. 
Je bent eigenlijk continu als-dan-scenario’s 
aan het ontwikkelen. Nu de competitie is 
beëindigd, zullen clubs gaan proberen fans 
en sponsors te binden. Hoe hou je de in-
komsten op peil? Daar zijn commerciële 
clubmensen nu flink op aan het broeden. 
Vast staat wel dat er voorlopig flink wat 
schade zal zijn, dus de voornaamste vraag 
is nu: hoe gaan we kosten besparen? Veel 
clubs zullen in gesprek gaan met stadion-
eigenaren om te kijken naar de huur, maar 
iedereen weet ook dat het grootste deel  
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‘ We praten 
over de 
grootste crisis 
sinds het 
ontstaan van 
het voetbal. 
We zitten 
midden in een 
geschiedenis-
boek’

LINKS Hakim Ziyech 

tijdens zijn voorlaatste 

optreden als Ajacied: 

het verloren bekerduel 

met FC Utrecht. Rechts 

Sander van de Streek.

FOTO: PRO SHOTS/JASPER RUHE

‘Als we kijken 
naar volgend 
seizoen, dan 

krijgt Ajax 
vermoedelijk 

de grootste 
klappen’



36  VOETBAL INTERNATIONAL | WEEK 18

‘Wel als het gaat om de bedragen die je 
soms voorbij ziet komen voor tussenper-
sonen en makelaars. Dat is al langer een 
doorn in het oog. Ik zie de contracten regel-
matig voorbijkomen bij de FBO. Wat er op 
die manier wegstroomt, is vaak exorbitant.  
Het is niet erg of ongezond als ook de  
makelaarsmarkt hierna een paar tandjes 
moet terugschakelen.’

Wanneer gaat de transfermarkt open?
‘Bijna alles is onzeker nu en dat geldt ook 
voor de transferwindow. Wanneer die 
weer opengaat, is afhankelijk van andere 
competities. Worden die nog afgemaakt? 
En wanneer? Dat is ook wat ik bedoel met:  
er ontbreekt nog een stip aan de horizon.  
Het is daardoor vrijwel onmogelijk nu 
beleid te maken. Loopt de begroting 
straks terug met twintig procent? Dertig? 
Veertig? Wat is een voetballer straks nog 
waard? Niemand die het nu weet. We 
zitten voorlopig in de wachtkamer, want 
we zijn onderdeel van een internationale 
industrie en bijna alle competities zijn 
nog aan het afwachten hoe het virus zich 
verder gaat ontwikkelen. Besluiten zullen 
daar pas later vallen. Sterker nog: de FIFA 
heeft mogelijk gemaakt dat spelerscon-
tracten verlengd kunnen worden, zodat 
competities in de zomer kunnen worden 
afgerond. Dat is juridisch een gigantische 
uitdaging, je hoorde ook hier al meteen: 
“Hoe zit het met Hakim Ziyech dan?” Toch 
ben ik er nog steeds van overtuigd dat we 

dit in Nederland juridisch hadden kunnen 
regelen, als de overheid niet tot 1 september  
alle evenementen had verboden.’

Mogelijk zegt de overheid eind augustus: 
‘Geen evenementen tot 1 december.’  
In hoeverre oefenen de clubs zelf invloed 
uit op het scenario straks toch in lege  
stadions te kunnen voetballen? 
‘Ik weet dat het betaalde voetbal daar heel 
hard mee bezig is. Dat zijn typisch van die 
zaken die achter de schermen gebeuren. 
Als het niet zichtbaar is, dan denkt men 
vaak dat het niet gebeurt. Er worden nu 
wel degelijk protocollen voor geschreven.  
Er wordt ook veel opgetrokken met 
NOC*NSF. Die lobby richting overheid is 
zeker gaande. Maar voorlopig gaat het uit-
eindelijk om de gezondheid. Je kan proto-
collen maken wat je wil; als het vanwege 
gezondheidsredenen niet kan, dan houdt 
het – terecht – gewoon op.’

‘Als je de helft van de competitie niet met 
publiek kan spelen, ben je al een heel eind.  
Niet alleen de kaartverkoop valt dan weg,  
maar ook de inkomsten uit horeca en mer- 
chandising. Daarnaast is het mkb goed 
vertegenwoordigd in het betaalde voetbal,  
maar die bedrijven hebben het nu zelf 
enorm zwaar. Veel clubs hebben al te 
maken met sponsors die contracten op-
zeggen. Van alle kanten worden we ge-
raakt. Zelfs de Europese gelden staan niet 
vast. Wanneer begint er een nieuw seizoen 
in de Champions League en de Europa 
League? Gaan we in september vliegen van 
Amsterdam naar Madrid? Er is bovendien 
geen duidelijkheid over steun vanuit de 
overheid op de langere termijn. Nu kunnen  
clubs nog een beroep doen op de lande-
lijke noodmaatregelen, waardoor de sala- 
rissen deels worden doorbetaald als je om- 
zetverlies kan aantonen. Wij hebben de 
clubs ondersteund bij het aanvragen en 
zo’n negentig procent van het profvoetbal 
heeft daar inmiddels gebruik van gemaakt. 
Het is ook gehonoreerd; zij hebben geld 
ontvangen. Misschien wordt die nood-
steun nog verlengd tot september, maar 
daarna? De subsidiekraan zal niet oneindig  
open blijven, terwijl clubs langer last gaan 
hebben van de coronacrisis. We kunnen 
dat niet blijven afwachten en zullen zelf in-
tussen ook oplossingen moeten bedenken.’

Zou deze crisis een reset moeten 
veroorzaken?
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Waarom ziet de overheid voetbal in een 
leeg stadion hier als een evenement en 
een paar kilometer verderop over de 
grens niet?
‘De redenering van onze overheid is: Er zit  
nog steeds een risico aan, omdat de wed-
strijden worden uitgezonden op televisie. 
Bij de resterende wedstrijden zat onder 
meer Feyenoord-Ajax. De overheid ver-
moedt dan toch dat het uitzenden van  
De Klassieker mensen aanmoedigt om bij 
elkaar te komen en samen wedstrijden te 
gaan kijken. Of dat fans naar het stadion 
gaan om daar de spelers te onthalen. Er is  
dus ook dan coördinatie nodig tussen  
politie en de gemeente. Dat kan niet in 
deze tijden, vindt de overheid, en daarom 
geldt het als een evenement. Daarnaast 
was er de druk van de publieke opinie. 
Er ontstond een beeld alsof het betaalde 
voetbal de beslissing maar een beetje  
voor zich uit schoof. Dat was niet zo. Er is  

in een vroeg stadium rekening gehouden  
met een stopscenario. Ik heb alleen de 
haast nooit zo begrepen waarom men 
dat het liefst in maart al wilde beslissen. 
Doordat het continu een discussie was, 
ontstond er een sfeer alsof het betaalde 
voetbal zich boven de volksgezondheid 
plaatste. Dat helpt niet bij de lobby om 
te regelen dat je in een leeg stadion mag 
voetballen.’

Er is niemand die al in maart van de 
KLM verwacht tot de herfst niet meer  
te vliegen en geen mens eist van Pathé 
dat de bioscopen tot oktober dicht blijven. 
Waarom wordt dat van het voetbal wél 
verwacht?
‘Dat is weer een bevestiging van het feit dat 
wij een ander imago hebben dan menig 
andere bedrijfstak. Daar zullen we goed 
mee aan de slag moeten. We krijgen dat  
niet goed over het voetlicht. Ik begrijp  

dat mensen zeggen: Voetbal is niet belang-
rijker dan gezondheid. Dat klopt. Maar naar 
de film gaan is ook niet belangrijker dan 
gezondheid. Of het nou gaat om voetbal, 
film of bloemen, dat maakt niet uit. Het 
zijn allemaal bedrijfstakken waarmee veel 
werkgelegenheid is gemoeid. Het gaat 
niet alleen om de clubs, maar ook om alle  
industrie die eromheen zit. Als het EK 
niet doorgaat, dan worden ook de horeca,  
producenten van fanartikelen, openbaar 
vervoer en de toeristische sector geraakt. 
Er zit heel veel rondom het voetbal dat 
óók een belang heeft. Dat gaat diep, maar 
dat komt niet echt aan de oppervlakte. 
Integendeel. Er werd gedaan alsof veel 
clubs en de KNVB laks waren door niet 
meteen alles af te blazen. Nou, wat blijkt? 
Nu de eerste stof is neergedaald, hebben 
we nog steeds de primeur in heel Europa 
van het beëindigen van de voetbalcompe-
titie. Kun je nagaan…’

‘ Ik begrijp  
dat mensen 
zeggen: 
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belangrijker 
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heid. Dat 
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gaan is ook 
niet belang-
rijker dan 
gezondheid’


