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››  Gasten konden samen met hun partner en 

kinderen genieten van de vele culinaire veras-

singen en feestelijke activiteiten. Zo zorgde 

een stormbaan, een springkussen, voetbalspel-

len en een clown ervoor dat kinderen prima 

werden vermaakt.

Een geslaagde dag, zowel voor de gasten als 

voor de organisatie zelf. Door de positieve 

opkomst was het o.a. mogelijk een groepsfoto 

te maken waarop alle aanwezige FBO-mede-

werkers en bestuursleden van de afgelopen 50 

jaar konden worden vastgelegd. 

Terugblik FBO jubileumfestival
Op zaterdag 15 juni jl. was het dan 

eindelijk zo ver. Het jubileumfestival 

van de FBO dat in het kader van het 

50-jarig bestaan van de FBO werd 

georganiseerd, vond plaats op het 

Landgoed Sonnehaert te Zeist. Het 

landgoed waar het FBO-kantoor 

‘Het Koetshuis’ zich bevindt.

De organisatie is met name trots en verheugd 

dat de allereerste FBO-directeur, de heer 

Hans van der Vlugt zich schikte bij deze  

jubileumdag aanwezig te zijn.

Namens de organisatie willen wij iedereen 

hartelijk danken voor de aanwezigheid en de 

vele cadeaus die wij in ontvangst mochten 

nemen.

Stagiair FBO
De FBO wordt deze zomer 

weer bijgestaan door een 

stagiair juridische zaken, 

Fabian Wagenaar (23).

Fabian studeert momenteel 

Privaatrecht en Arbeidsrecht aan 

de UvA te Amsterdam. Vanaf 8 juli 

jl. zal hij zich drie maanden lang 

richten op de ondersteuning van 

de FBO juristen. U kunt Fabian 

bereiken via  stagiair_fabian.wage-

naar@fbo.nl of via 0343-438 430. 



Voetbalfocus

Wanneer een geschil door een club wordt voorgelegd aan de 

FIFA’s Players’ Status Committee, Single Judge of de Dispute 

Resolution Chamber, dient er door de club vaak een voorschot te 

worden betaald in verband met de proceskosten. 

››  Dit voorschot bedraagt CHF 1.000,- (ongeveer € 900,-) bij 

geschillen met een waarde tot CHF 50.000,- (ongeveer € 45.000,-) 

en kan oplopen tot CHF 5.000,- (ongeveer € 4.500,-) bij geschillen 

met een waarde van CHF 200.001 of meer (ongeveer € 180.000,-). 

Een club heeft recht op teruggave van het voorschot wanneer er 

na de beslissing van de eerdergenoemde organen van de FIFA geen 

gemotiveerde uitspraak wordt opgevraagd en in het geval wanneer 

een zaak wordt ingetrokken door de procespartijen. 

De FBO is enige tijd geleden tot de ontdekking gekomen dat 

dergelijke voorschotten niet (altijd) zijn terugbetaald aan clubs 

in FIFA-procedures die door de FBO namens de desbetreffende 

BVO’s zijn gevoerd. Recentelijk heeft de FBO daarom - bij wijze van 

proefballon - het voorschot teruggevorderd in een (oude) FIFA-

zaak tussen Go Ahead Eagles en een buitenlandse BVO waarbij 

partijen de zaak uiteindelijk hebben geschikt. Het voorschot in deze 

zaak is uiteindelijk door de FIFA teruggestort op de rekening van 

Go Ahead Eagles. De FBO zal daarom de komende tijd onderzoeken 

welke oude FIFA-zaken - die namens een club gevoerd zijn door de 

FBO - hier tevens voor in aanmerking komen en hierover contact 

opnemen met de desbetreffende BVO’s. Desgewenst kan de FBO 

namens die clubs een soortgelijke procedure opstarten bij de FIFA. 

De KNVB is inmiddels van onze ontdekking en de eerste uitbetaling 

op de hoogte gesteld. 

Voor vragen en opmerkingen aangaande dit onderwerp kunt u per 

e-mail contact opnemen met Kevin van den Oetelaar (FBO) via: 

kevin.vandenoetelaar@fbo.nl.

Ajax Vrouwen krijgen eigen 
en op maat gemaakte CAO
Ajax heeft vanaf dit seizoen een op maat 

gemaakte collectieve arbeidsovereenkomst 

(CAO) voor de vrouwelijke spelers. Ajax’ 

algemeen directeur Edwin van de Sar en 

Proprof directeur Ko Andriessen zetten 

afgelopen maand hun handtekening onder 

de overeenkomst die de speelsters in grote 

lijnen dezelfde soort voorwaarden biedt als 

mannelijke spelers. Daarmee wordt voor het 

vrouwenvoetbal een belangrijke stap gezet 

in de professionalisering ervan. 

››  Met de CAO biedt Ajax de speelsters gega-

randeerde minimumvoorwaarden, bijvoor-

beeld op het gebied van loon, vakantiedagen, 

bijdragen aan ziektekostenverzekeringen en 

doorbetaling in geval van langdurige blessures. 

De CAO geeft Ajax en de speelsters daarnaast 

een ruimere mogelijkheid om meerdere opvol-

gende tijdelijke contracten te sluiten. 

De CAO werd opgesteld in samenwerking met 

de FBO namens Ajax en de vakbond ProProf. 

De CAO zorgt niet alleen voor betere arbeids-

voorwaarden voor de Ajax Vrouwen, het biedt 

ook ruimte voor andere clubs om zich aan te 

sluiten. ‘’Met de komst van deze CAO kunnen 

we de volgende stap zetten in de professio-

nalisering van het vrouwenvoetbal. Hopelijk 

volgen andere clubs ons hierin’’, aldus Daphne 

Koster namens Ajax.

Terugbetaling voorschot in FIFA-zaken

Vlnr:   

Edwin van de Sar,

Serge Rossmeisl, 

Daphne Koster en  

Ko Andriessen
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- Werknemers krijgen vanaf de eerste dag 

recht op een transitievergoeding (ontslag-

vergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu 

ontstaat dat recht pas vanaf het moment 

waarop een dienstverband twee jaar bestaat.

- Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake 

is van een optelsom van omstandigheden, 

de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet 

de werkgever aan een van de in de wet 

genoemde  acht ontslaggronden volledig 

voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft 

de rechter de mogelijkheid omstandigheden 

te combineren. De werknemer kan maximaal 

een halve transitievergoeding extra krijgen 

(bovenop de transitievergoeding), wanneer 

de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het 

ontslag.

- De opbouw van de transitievergoeding 

wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. 

Dit is voor iedereen een derde maandsalaris 

per gewerkt jaar (nu geldt vanaf tien dienst-

jaren een half maandsalaris per gewerkt 

jaar).

- De WW-premie wordt voor werkgevers 

voordeliger als ze een werknemer een vaste 

baan aanbieden in plaats van een tijdelijk 

contract. Nu is de hoogte van de WW-premie 

afhankelijk van de sector waar een bedrijf 

actief in is.

- De opeenvolging van tijdelijke contracten, 

de ketenbepaling, wordt verruimd.  Nu is 

Wijzigingen vanwege 
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
De WAB is mei jl. aangenomen 

door de Eerste Kamer. De wet 

bevat een aantal samenhangende 

maatregelen. Hieronder treft u de 

belangrijkste:

het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke 

contracten in twee jaar aan te gaan. Dit gaat 

naar drie jaar.

- Er worden maatregelen genomen om 

verplichte permanente beschikbaarheid van 

oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een 

werknemer minstens vier dagen van tevoren 

door de werkgever worden opgeroepen. Ook 

houden oproepkrachten recht op loon als de 

werkgever het werk minder dan vier dagen 

van tevoren afzegt. De termijn van vier 

dagen kan bij CAO gaan naar één dag.

Meer wijzigingen na de WAB:
De pauze tussen een keten tijdelijke contrac-

ten kan per CAO worden verkort van zes naar 

drie maanden als er sprake is van terugkerend 

tijdelijk werk dat mensen maximaal negen 

maanden per jaar kunnen doen.

- Daarnaast komt er een uitzondering op de 

ketenregeling voor invalkrachten in het pri-

mair onderwijs die invallen wegens ziekte.

- Werknemers die op payrollbasis werken, 

krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaar-

den als de werknemers die in dienst zijn bij 

de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op 

een adequaat pensioen. De definitie van de 

uitzendovereenkomst blijft hetzelfde.

- Er komt een regeling voor kleine werkgevers 

om de transitievergoeding te compenseren 

als zij (of hun erfgenamen) hun bedrijf moe-

ten beëindigen wegens pensionering, ziekte/

gebrek of overlijden van de werkgever.
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››	 31 augustus – Einde transferwindow

Akkoord over nieuwe CAO  
Trainer/Coaches Betaald Voetbal
››  Naast het bereiken van een CAO voor de vrouwen van Ajax, heeft 

de FBO de afgelopen maand ook een akkoord bereikt met de Coaches 

Betaald Voetbal (CBV) over een verlenging van de CAO voor Trainer/

Coaches Betaald Voetbal.  Het akkoord is inmiddels goedgekeurd 

door de clubs uit de Ere- en Eerste Divisie. De nieuwe CAO is inge-

gaan per 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2022.  

Door de verlenging van de CAO blijft het voor clubs onder meer mo-

gelijk om contracten voor bepaalde tijd aan te gaan met trainers.

Wijzigingen ten opzichte van de oude CAO, zijn de volgende.

- Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om ook scouts onder de CAO te 

laten vallen;

- De WW-duur voor oudere werknemers wordt door CAO-partijen 

verlengd naar 36 maanden; 

- De werkgeversbijdrage wordt per 1 januari 2020, 2021 en 2022 

geïndexeerd met 5%.  

Verder zullen er nog enkele tekstuele verduidelijkingen - waaronder 

t.a.v. de pensioenregeling - worden doorgevoerd. De leden van de 

FBO hebben inmiddels ingestemd met het onderhandelingsresultaat.


