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De FBO merkt dat clubs steeds 

vaker geconfronteerd worden met 

claims van buitenlandse clubs voor 

internationale opleidingsvergoed

ing waar een bepaalde speler op 

huurbasis actief was. 

›› Internationale opleidingsvergoeding is, 

kort gezegd, verschuldigd indien een speler 

zijn eerste professionele contract tekent of 

indien een professionele speler wordt over

geschreven naar een club die is aangesloten 

bij een andere nationale bond (een zogeheten 

‘subsequent transfer’). Zulks vóór het einde 

van het seizoen waarin hij 23 jaar oud wordt. 

Indien sprake is van een ‘subsequent transfer’, 

heeft in principe alleen de laatste club van de 

speler recht op opleidingsvergoeding voor 

de periode dat de betrokken speler bij die 

club geregistreerd is geweest. Echter, indien 

een speler tijdens de opleidingsperiode een 

of meerdere seizoenen is uitgeleend aan een 

andere club, heeft ook de inlenende club in 

beginsel  recht op internationale opleidings

vergoeding over dat seizoen, aangezien de 

inlenende club de club is die de speler in dat 

seizoen daadwerkelijk heeft opgeleid. De 

uitlenende club kan derhalve geen aanspraak 

maken op enige opleidingsvergoeding voor 

dat seizoen, tenzij tussen de uitlenende en de 

inlenende club expliciet is overeengekomen 

Ook inlenende clubs recht  
op  internationale  
opleidingsvergoeding

dat de uitlenende club tijdens de uitleen

periode zijn rechten behoudt op een oplei

dingsvergoeding. Uiteraard dient er voor het 

recht op internationale opleidingsvergoeding 

wel te worden voldaan aan alle vereisten die 

hiervoor gelden. 

De FBO adviseert daarom om ook clubs die 

de speler hebben ingeleend van de ‘oude’ (uit

lenende) club waar de speler laatstelijk actief 

was een zogeheten ‘waiver’ te laten onderte

kenen, waarin zij verklaren af te zien van het 

recht op opleidingsvergoeding. Een door de 

‘oude’ (uitlenende) club ondertekende waiver 

is dan immers niet afdoende.

De regel dat inlenende clubs ook recht 

hebben op opleidingsvergoeding, geldt 

vanzelfsprekend ook vice versa. Indien een 

Nederlandse club een speler tijdelijk heeft 

ingeleend en aan de vereisten die gelden voor 

het recht op internationale opleidingsver

goeding is voldaan, heeft de Nederlandse club 

in beginsel derhalve ook recht op internatio

nale opleidingsvergoeding. 

Advies
Teneinde er zeker van te zijn wie de des

betreffende speler heeft opgeleid, is een 

spelers paspoort vaak leidend. De FBO 

krijgt echter geregeld meldingen dat inter

nationale spelerspaspoorten die bij de 

nationale bonden zijn opgevraagd, niet vol

ledig zijn. In enkele gevallen heeft dit geleid 

tot de verschuldigdheid van internationale 

 opleidingsvergoeding, omdat een club – die 

niet op het spelerspaspoort was vermeld – in 

een later stadium alsnog met een claim kwam. 

De FBO raadt clubs daarom aan om zowel 

het internationale spelerspaspoort áls het 

spelerspaspoort van de ‘oude’ buitenlandse 

bond waar de speler laatstelijk actief was, op 

te vragen. 

Mocht er naar aanleiding van beide spelers

paspoorten nog twijfel zijn over de vraag 

of internationale opleidingsvergoeding 

verschuldigd is, dan adviseren wij contact op 

te nemen met de FBO. Ook voor algemene 

vragen over internationale opleidingsver

goeding kunt u ons uiteraard contacteren.



Voetbalfocus

De Nederlandse wet verplicht werkgevers 

in Nederland onder meer om werknemers 

uiterlijk één maand voor het einde van een 

tijdelijk contract schriftelijk te informeren 

over het verlengen of beëindigen van de 

arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten 

‘aanzegging’ geldt niet alleen voor ver

lengde contracten, maar ook voor eerste 

contracten. Deze wetgeving geldt voor 

al het personeel (en dus niet alleen voor 

trainers en spelers). Daarnaast kan aan 

medewerkers met een aflopend contract 

ook een zogeheten ‘transitievergoeding’ 

verschuldigd zijn.

›› Met betrekking tot aflopende verlengde 

contracten van spelers en trainers, is iedere 

club conform de CAO Contractspelers Be

taald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches 

Betaald Voetbal verplicht een bepaalde 

procedure te doorlopen (zie artikel 6 van de 

van toepassing zijnde CAO).

In dit artikel adviseren wij u hoe het beste 

met deze zaken om te gaan. Wij raden u aan 

een en ander zorgvuldig door te nemen en 

onze adviezen dienaangaande nadrukkelijk 

te volgen.

 Beëindiging arbeidsovereenkomst 
speler/trainer conform CAO

Mededeling

Clubs die te maken hebben met een ver

lengd contract van een speler of trainer dat 

op 30 juni 2019 afloopt en niet verlengd 

zal worden, zijn volgens respectievelijk de 

CAO Contractspelers Betaald Voetbal en 

de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal 

verplicht om de mededeling van beëindi

ging van de arbeidsovereenkomst uiterlijk 

op 31 maart 2019 per aangetekend schrij

ven aan de desbetreffende werknemer te 

doen. Het persoonlijk overhandigen of per 

reguliere post versturen van de brief is niet 

afdoende.

Indien deze mededeling niet of niet tijdig 

is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst 

in beginsel automatisch voortgezet tegen 

dezelfde voorwaarden voor de duur van 

één jaar. 

Schadeloosstelling contractspelers

Met ingang van de huidige CAO Contract

spelers Betaald Voetbal (geldig van 1 juli 

2017 tot en met 30 juni 2021) is de scha

deloosstelling komen te vervallen. LET OP! 

Een transitievergoeding kan wel verschul

digd zijn (zie verderop in dit artikel).

Schadeloosstelling trainers

Ook aan trainers in de zin van de CAO 

Trainer/Coaches Betaald Voetbal is geen 

schadeloosstelling verschuldigd (hetgeen 

echter los staat van de verplichte medede

ling uit de CAO en de eventuele betaling 

van een transitievergoeding).

Aanzegging en transitie
vergoeding conform  
Wet werk en zekerheid

Aanzegging

Clubs zijn op grond van de wet ingeval 

van een aflopende arbeidsovereenkomst 

verplicht een mededeling van verlenging of 

nietverlenging (een zogeheten ‘aanzeg

ging’) te doen. Deze verplichting geldt 

zowel bij eerste als bij verlengde aflopende 

arbeidsovereenkomsten. In dat geval dient 

de werkgever een maand vóór afloop van 

de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te 

geven of de arbeidsovereenkomst met de 

werknemer wordt verlengd, en zo ja, tegen 

welke voorwaarden. 

LET OP! Wanneer een werkgever deze 

aanzegverplichting in zijn geheel niet na

komt, dan is de werkgever aan de werkne

mer een vergoeding verschuldigd gelijk aan 

één maandsalaris. Komt de werkgever die 

verplichting niet tijdig na, dan is de werk

gever aan de werknemer een vergoeding 

naar rato verschuldigd. Wij adviseren dan 

ook deze brieven per aangetekende post, 

alsmede per email te versturen. 

Transitievergoeding

Voorts zijn sinds 1 juli 2015 werkgevers 

in Nederland in beginsel verplicht om 

werknemers een zogeheten ‘transitiever

goeding’ te betalen, in geval een arbeids

overeenkomst op initiatief van de werkge

ver wordt beëindigd en het dienstverband 

met de desbetreffende werknemer 

minimaal 24 maanden heeft geduurd. Het 

nietverlengen van een tijdelijk contract 

valt daar ook onder.

De hoogte van deze transitievergoeding is 

afhankelijk van het aantal jaren dat de werk

nemer in dienst is geweest in combinatie 

met zijn salaris en leeftijd. Voor een exacte 

berekening van de transitie ver goeding 

raden wij aan om gebruik te maken van de 

navolgende site: http://werkgever.mijn

werkenzekerheid.nl/transitievergoeding.

LET OP! Ingeval de arbeidsovereenkomst 

met wederzijds goedvinden of op initiatief 

van de werknemer is beëindigd (bijvoor

beeld ingeval van een speler, omdat de 

speler zelf zijn arbeidsovereenkomst niet 

wenst te verlengen, een tenminste gelijk

waardige aanbieding heeft afgeslagen of 

reeds een contract heeft getekend bij een 

andere club) is er geen transitievergoeding 

verschuldigd. De bewijslast hiervan ligt 

echter bij de werkgever. 

Wij raden u in voorkomende gevallen dan 

ook aan een beëindiging op initiatief van de 

werknemer duidelijk en schriftelijk vast te 

leggen (te denken valt hierbij aan het aan

getekend verzenden van een brief, waarin 

de beëindiging op initiatief van de werk

nemer, bijvoorbeeld het afwijzen van een 

gelijkwaardige of verbeterde  aanbieding, 

wordt bevestigd).

Concluderend en wat te doen als 
club?

Spelers/Trainers

Iedere contractspeler of trainer wiens 

arbeidsovereenkomst aan het einde van dit 

seizoen eindigt, dient van de club een brief 

te ontvangen waarin medegedeeld wordt 

of de arbeidsovereenkomst wel of niet 

wordt verlengd. 

1   Op basis van de CAO’s dient de  

mededeling dat het contract wordt 

beëindigd bij verlengde contracten 

Aflopende contracten van spelers 
en trainers per 30 juni 2019

>>
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plaats te vinden op uiterlijk 31 maart 

2019.

2   Op basis van de wet dient de aanzeg

ging van beëindiging of verlenging bij 

eerste én verlengde aflopende contrac

ten uiterlijk een maand vóór het einde 

van het contract plaats te vinden.

Wij adviseren u in beginsel om, ter voor

koming van misverstanden, ieder aflopend 

contract van een contractspeler uiterlijk 

31 maart 2019 aangetekend aan te zeggen, 

middels de standaardbrieven van de FBO, 

tenzij er individuele (bewuste) redenen zijn 

van het voorgaande af te wijken. Bijvoor

beeld:

•  indien de contractspeler of trainer reeds 

een arbeidsovereenkomst heeft (of gega

randeerd zal krijgen) bij een andere club 

per 1 juli 2019; of

•  de club de overeenkomst tegen dezelfde 

voorwaarden wil laten doorlopen; of 

•  indien de desbetreffende contractspeler 

een verbeterde of gelijkwaardige aan

bieding heeft afgeslagen. 

Alsdan dient immers de trainer op uiterlijk 

31 maart 2019 en de contractspeler op 

uiterlijk 15 mei 2019 zelf zijn arbeidsover

eenkomst schriftelijk te beëindigen.  

De FBO heeft standaardbrieven die u 

in het kader van het bovenstaande kunt 

gebruiken. Deze zijn te downloaden via 

onze website.

3  Per contractspeler en trainer dient – 

alvorens de brief met de mededeling 

wordt verzonden – ingeval van beëin

diging van de arbeidsovereenkomst te 

worden bekeken of deze recht heeft op 

een transitievergoeding.

Overig personeel
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat 

de regels van aanzegging en transitiever

goedingen die volgen uit de Wet werk 

en zekerheid ook gelden voor het overig 

personeel. 

1  Op basis van de Wet werk en zekerheid 

dient daarom uiterlijk een maand vóór 

het einde van de arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd aan de desbetref

fende medewerker te worden  

medegedeeld of de arbeidsovereen

komst zal worden beëindigd of zal 

worden verlengd, en, ingeval van het 

laatste, tegen welke voorwaarden. 

2 Per medewerker dient bekeken te 

 worden of deze ingeval van beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst recht 

heeft op een transitievergoeding.

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat 

bovengenoemde materie niet eenvoudig is. 

Aarzelt u dan ook geen moment om ingeval 

van vragen of behoefte aan hulp recht

streeks (en vóór 31 maart a.s.) contact met 

de FBO op te nemen. Wij zullen dan samen 

met u de individuele casus of casussen 

bespreken en u hierin adviseren.  

Overgangsregeling 
verblijfsrecht 
Britten in Nederland
Britten en hun familieleden die vóór de Brexit 

op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland 

verblijven, mogen in het geval van een no deal 

in ieder geval nog 15 maanden in Nederland 

blijven wonen, werken en studeren. Dat heeft 

het kabinet besloten. De overgangsregeling 

geldt ook voor familieleden van Britse bur

gers die zelf geen EUnationaliteit hebben. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar: 

www.ind.nl/paginas/brexit.aspx

›› De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) 

gaat de ongeveer 45.000 Britten die recht

matig in Nederland verblijven in deze periode 

(15 maanden) uitnodigen om een aanvraag 

voor een definitieve verblijfsvergunning in te 

 dienen die nodig is na de overgangsperiode. 

De IND doet dit verspreid over de overgangs

periode, zodat alle betrokkenen in de gele

genheid worden gesteld om hun toekomstig 

verblijf in Nederland goed te regelen. Britse 

burgers komen in aanmerking voor deze  

vergunning als ze voldoen aan dezelfde  

verblijfsvoorwaarden die gelden voor EU

burgers.

>>



Agenda
Colofon Bezoekadres

Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist
Telefoon: 0343  438 430
Fax: 0343  438 439
email: voetbalzaken@fbo.nl
Internet: www.fbo.nl

Vormgeving en realisatie
Fier.media

VoetbalZaken is een uitgave 
van de FBO voor de bedrijfstak 
betaald voetbal.››  31 maart – Uiterste datum verzenden mededelingsbrief  

   conform CAO (vanuit club / trainer) 

›› 1 mei  –  Uiterste datum verzenden Poolbrief

››  15 mei  –  Uiterste datum verzenden mededelingsbrief  

    conform CAO (vanuit contractspeler)

›› 15 juni  – Jubileumfeest FBO

Viering 50-jarig jubileum 
FBO Save the date! 
Locatie: Landgoed Sonnehaert Zeist 

Wanneer: 15 juni a.s., 16.00 – 21.00 uur 

De uitnodiging volgt nog, maar zet deze datum alvast in 

uw agenda!
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FBOjurist Barry Dopmeijer zal 

per 1 april uit dienst treden. Na 

ruim 4 jaar fulltime werkzaam te 

zijn geweest voor de FBO, maakt 

Barry de overstap van de voetbal 

naar de muziekwereld. Hij zal als 

jurist aan de slag gaan bij Armada 

Music / Cloud 9 te Amsterdam. 

Wij danken Barry voor de fijne 

samenwerking de afgelopen jaren 

en wensen hem alle succes toe in 

zijn nieuwe baan!

Barry Dopmeijer 
verlaat FBO


