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Partners FBO:

Brexit en de gevolgen 
voor Nederlandse clubs

1 Gevolgen Brexit voor spelers uit het VK in  

Nederland

De EU en het VK hebben een voorlopig akkoord 

bereikt over de rechten van Britse burgers in de 

EU en dus ook in Nederland. Hun rechten dienen 

na de Brexit grotendeels te blijven zoals ze nu 

zijn. De onderhandelingen over de Brexit tussen 

het VK en de EU zijn nog bezig. Daarom is nog 

niet duidelijk wat een Brit formeel moet doen 

om in Nederland te kunnen blijven na de Brexit. 

Wij raden u aan hiervoor de ontwikkelingen 

nauwlettend in de gaten te houden.

2 Gevolgen Brexit voor Nederlandse spe-

lers in het VK

Voor Nederlandse spelers in het VK geldt 

hetzelfde als onder 1.; hun rechten dienen 

grotendeels hetzelfde te blijven als nu. Ook voor 

hen geldt echter dat nog niet duidelijk is wat een 

Nederlander formeel moet doen om in het VK te 

kunnen blijven na de Brexit.

3 Gevolgen Brexit voor clubs in het  

VK

Op basis van de de huidige stand van zaken zal 

het VK na 29 maart a.s. niet meer behoren tot de 

Europese Unie. Daardoor zullen clubs in het VK 

na die datum te maken krijgen met het feit dat 

iedere nieuw aan te trekken EU-speler voortaan 

zal dienen te worden beschouwd als een niet-EU 

speler. Een niet-EU speler die aldus een werk-

vergunning zal dienen te verkrijgen. De huidige 

criteria voor het verkrijgen van een werk-

vergunning in het VK zijn echter zeer 

zwaar. Het zal dan ook – op basis van 

de huidige wetgeving – onaantrek-

kelijker worden voor clubs in het VK, 

om spelers vanuit de EU (en dus ook 

vanuit Nederland) aan te trekken. 

In artikel 19 lid 2 van de FIFA-reglementen (Re-

gulations on the Transfer and Status of Players) 

is thans een uitzondering opgenomen, op basis 

waarvan spelers tussen de 16 en 18 jaar kunnen 

worden overgeschreven van het ene naar het 

andere EU-land. Indien het VK geen onderdeel 

meer uit maakt van de EU, kan zij geen gebruik 

meer maken van deze uitzondering en valt het 

VK onder de algemene regel binnen diezelfde 

FIFA-reglementen dat een overschrijving pas 

mogelijk is vanaf 18 jaar.

4 Gevolgen Brexit voor Nederlandse clubs

Op basis van de de huidige stand van zaken 

zal het VK na 29 maart a.s. niet meer behoren tot 

de Europese Unie. Daardoor zullen Nederlandse 

clubs na die datum te maken krijgen met het 

feit dat iedere nieuw aan te trekken VK-speler 

voortaan zal dienen te worden beschouwd als 

een niet-EU speler die een werkvergunning zal 

dienen te verkrijgen. De huidige criteria voor het 

verkrijgen van een werkvergunning in Neder-

land zijn echter zwaar. Het zal dan ook – op basis 

van de huidige wetgeving – onaantrekkelijker 

worden voor Nederlandse clubs, om spelers 

vanuit het VK aan te trekken.

5 Gevolgen Brexit voor Nederlandse  

jeugdspelers

De Brexit zou – op basis van de huidige ontwik-

kelingen – positieve gevolgen kunnen hebben 

voor de bescherming van Nederlandse jeugdspe-

lers. Het wordt immers onaantrekkelijker, zo niet 

onmogelijk voor clubs uit het VK om Nederland-

se spelers onder de 18 jaar aan te trekken. 

De onderhandelingen aangaande de Brexit zijn 

nog steeds gaande. Houdt u voor de laatste 

stand van zaken daarom de informatievoorzie-

ning vanuit de FBO in de gaten. 

Vanuit Engeland hebben ons geluiden bereikt 

dat de Engelse clubs de aankomende transfer-

window (januari 2019) nog eenmaal een goede 

slag willen slaan om talentvolle Nederlandse 

jeugdspelers over te laten schrijven. Bij deze 

wensen wij u hiervoor reeds op voorhand te 

waarschuwen.

Voor meer informatie rondom de gevolgen 

van Brexit, kunt u uiteraard contact met ons 

opnemen. 

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) – zoals het zich thans 

laat aan zien – uit de Europese Unie (EU). Deze Brexit zal grote impact heb-

ben voor zowel clubs als spelers. Wat weten we tot nu toe? 



Feiten
De trainer is voor het eerst in dienst 

getreden bij de BVO op 1 juli 2009. Op 

1 juli 2017 is de trainer vervolgens in 

dienst getreden bij de Stichting. Niet 

betwist wordt dat de indiensttreding bij de 

Stichting gezien kan worden als opvolgend 

werkgeverschap; er is daarom sprake van 

een verlengd contract. De arbeidsover-

eenkomst met de Stichting is aangegaan 

voor de duur van één jaar. Begin 2018 

zijn er tussen partijen gesprekken gestart 

omtrent de verlenging van de arbeidsover-

eenkomst voor het seizoen 2018-2019. 

Hierbij is er door de Stichting een contract 

aangeboden voor het nieuwe seizoen. 

Dit nieuwe contract kende een volledig 

gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket 

en een duur van wederom één jaar. Een 

conceptcontract met voornoemde inhoud 

wordt op 1 maart 2018 schriftelijk aan de 

trainer voorgelegd.

Op 28 maart 2018 stuurt de Stichting 

een e-mail aan de trainer waarin onder 

meer het volgende wordt medegedeeld: 

“…zoals je weet moeten we alle trainers die 

een contract hebben obv de CAO vóór 1 april 

officieel opzeggen. Dat doen we elk jaar voor 

alle trainers, ongeacht of we wel of niet met ze 

door willen. Dan hebben we in ieder geval aan 

de verplichting voldaan, ook in het geval we 

er niet uitkomen voor een nieuwe overeen-

komst”. Deze e-mail wordt opgevolgd door 

de aangekondigde brief, waarin aan de 

trainer wordt aangegeven dat zijn contract 

per 30 juni zal komen te eindigen. 

Naar aanleiding van deze brief stuurt de 

trainer een bericht aan de Stichting via 

WhatsApp, waarin hij aangeeft het vreemd 

te vinden een aanbieding te hebben gehad 

en nu opeens een ontslagbrief te ontvan-

gen. Vanuit de Stichting wordt hierop op 

31 maart 2018 gereageerd dat dit een for-

maliteit is en dat de trainer binnenkort zijn 

nieuwe contract kan tekenen. Tot slot is 

nog van belang dat de trainer in mei 2018 

gesprekken aan gaat met andere clubs en 

hiervoor meer ‘tijd’ vraagt aan de Stichting. 

Uiteindelijk treedt de trainer ook per 1 juli 

2018 bij een van die clubs in dienst.

Geschil
Het geschil ziet op de vraag of de trainer 

ten gevolge van het feit dat hij de brief d.d. 

28 maart 2018 (de standaard beëindi-

gingsbrief conform de cao voor Trainer/

coaches Betaald Voetbal) heeft ontvangen, 

recht heeft op een transitievergoeding. 

De Stichting is van mening dat de trainer 

de club zelf heeft verlaten, althans dat hij 

het contractsvoorstel niet heeft aanvaard, 

waardoor er geen transitievergoeding 

verschuldigd is. De trainer daarentegen is 

van mening dat het dienstverband met het 

verzenden van de brief op initiatief van de 

Stichting is beëindigd. Daardoor zou hij 

recht hebben op transitievergoeding. 

Oordeel 
De arbitragecommissie komt tot de 

conclusie dat het ondanks de brief van 28 

maart 2018 voor beide partijen – gezien 

de e-mail- en WhatsApp-berichten van 

28  en 31 maart 2018 - helder was dat 

het daaraan voorafgaande aanbod van de 

Stichting om de arbeidsovereenkomst op 

gelijkwaardige voorwaarden te verlengen, 

nog steeds voor aanvaarding  en aldus ook 

na 28 maart 2018 gereed lag. Niet aan-

nemelijk is geworden dat de Stichting dit 

aanbod heeft ingetrokken, dan wel heeft 

gewijzigd. Ook het feit dat de trainer zelf 

heeft verzocht om uitstel wegens onder-

handelingen met andere clubs, acht de 

arbitragecommissie in dit verband ‘veel-

zeggend’. Naar de mening van de arbitra-

gecommissie is het de vrije keus geweest 

van de trainer om, nu hij het voorstel van 

de Stichting kennelijk niet aantrekkelijk 

genoeg vond, elders te gaan solliciteren. 

Het initiatief, althans de beslissing om de 

arbeidsovereenkomst niet te verlengen lag 

daarmee, zowel vóór als na 28 maart 2018 

volledig bij de trainer. Dit maakt dat hem 

geen transitievergoeding toekomt. Wel 

benadrukt de arbitragecommissie dat het 

versturen van de brief van 28 maart 2018 

door de Stichting onnodig en wellicht zelfs 

‘onhandig’ was.

Voetbalfocus

Op 30 oktober jl. heeft de arbitragecommissie van de KNVB uitspraak gedaan in een geschil tussen een 

trainer en zijn voormalige werkgever; te weten een stichting direct gelieerd aan een club (BVO) waarin de 

jeugdopleiding is ondergebracht (hierna: “de Stichting”). In deze zaak diende de arbitragecommissie te oorde-

len of de trainer recht had op een transitievergoeding van ruim € 12.000,-, aangezien hij conform artikel 6 van 

de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal reeds een (standaard) beëindigingsbrief had ontvangen vanuit de 

Stichting. De Stichting werd in deze zaak vertegenwoordigd door de FBO.

  ››



Partners FBO:

Conclusie
Uit deze uitspraak van de arbitragecom-

missie valt af te leiden dat het zenden van 

een beëindigingsbrief conform CAO nog 

niet per definitie hoeft te leiden tot de be-

taling van een transitievergoeding, mits er 

maar ook een gelijkwaardige aanbieding 

is gedaan door de club en deze aanbieding 

ook na de verzending van de brief nog 

geldig is. Van belang is hierbij dan wel dat 

Jubileumuitgave  
Voetbalzaken

›› “Het idee voor een de jubileumuitgave 

ontstond eigenlijk naar aanleiding van het boek 

dat de FBO publiceerde in 2008, in verband 

met haar 40-jarig bestaan; ‘Van Pressiegroep 

tot dienstverlener’ “, legt Simone van den Bos 

(FBO) uit. Dat boek is toentertijd geschreven 

aan de hand van gesprekken met oud-be-

stuurders en oud-directieleden van de FBO. 

Beleidsnotities zijn uitgeplozen en rapporten 

en notulen zijn boven water gehaald. Ook 

putte de schrijver informatie uit knipsels 

van het Utrechts Nieuwsblad, de Telegraaf, 

Neerlands Voetbal en andere media. Mocht u 

geïnteresseerd zijn in een exemplaar van het 

complete boek ‘FBO, Van Pressiegroep tot 

dienstverlener’, stuur dan een mail naar: 

info@voetbalzaken.nl. U betaalt voor 

één exemplaar slechts de verzendkosten 

(€ 4,25). 

Zonder verleden geen toekomst, en 

daarom zullen wij de komende periode 

via social media onze leden (alle be-

taaldvoetbalorganisaties) bedanken 

voor 50 jaar FBO historie. Lees mee via 

Twitter of LinkedIn. 

In het kader van het 50-jarig bestaan van 

de FBO zal er volgend jaar ten kantore van 

de FBO en op het landgoed ‘Sonnehaert’, 

een jubileumfeest plaatsvinden. Daarvoor 

zullen alle clubs binnenkort een uitnodiging 

ontvangen. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de FBO, is bij deze uitgave 

van VoetbalZaken een speciale editie gevoegd; de ‘FBO Jubileum Spe-

cial’. In deze special wordt teruggeblikt op de geschiedenis van de FBO, 

van het zijn van ‘een pressiegroep’ tot aan het zijn van een ‘onmisbare 

organisatie.’ De FBO Jubileum Special is – net als de reguliere edities van 

VoetbalZaken – ook te downloaden via de website van de FBO.
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Het zijn van voetballer was in 1964 een serieus beroep geworden, voetballers werden werknemers en clubs werkgevers. In het seizoen 1968 – 1969 telde de Ne-derlandse competitie drie divisies van elk achttien clubs. Er ontstond een dringende behoefte aan een belangenorganisatie. 
16 november 1968, de FBO 
werd opgericht onder leiding 
van AZ’67-voorzitter mr. 
Bernie van Vloten. Het 
bestuur bestond onder meer 
uit Leo van Zandvliet 
(Feyenoord), Cor Hilbrink 
(FC Twente) namens 
de Eredivisie, Jacques 
Hogewoning (HVC), 
Ad Schreuders (RHC) 
namens de Eerste Divisie, 
Aad Libregts (Excelsior) 
en Eduard Veen (Velox) 
namens de Tweede Divisie.  
 
Op 1 augustus 1969 werd 
Hans van der Vlugt 
aangesteld als (eerste) 
directeur van de FBO. In 
een bovenwoning aan de 
Utrechtse Springweg werd 

komen en op den duur 
een CAO met de VVCS; 

b.  gezondmaking van het 
betaald voetbal door 
sanering.

In 1971 daalde door 
toedoen van de FBO het 
aantal Nederlandse profclubs 
aanzienlijk. Fusies werden 
aangemoedigd en de Tweede 
Divisie werd opgedoekt.  
De FBO-contributie voor een 
Eredivisieclub bedroeg 1500 

1968 – 1978

De eerste jaren, 
de grote sanering

1978 - 1988

Professionalisering en vercommercialisering

gulden, 750 gulden voor een 
Eerstedivisieclub en 500 
gulden voor een Tweededi-
visieclub. 
 
Het voorzitterschap van de 
FBO wisselde regelmatig: 
1971 - 1972 
Herman Choufoer  
1972 - 1974 
Leo van Zandvliet  
1974 - 1975 
Klaas Molenaar  
1975 - 1976 

Guus Couwenberg  
1976 - 1978 
Eric Vilé

In het voorjaar van 1977 
werd Gerard Slager 
door Herman Choufoer 
benaderd voor de functie 
van FBO-directeur. Na 
aanvaarding van de functie 
trad hij 25 jaar later, in 2002 
af. Hiermee is hij de langst 
dienstdoende directeur van 
de FBO.

den verdeeld. In diezelfde tijd werd ook de komst van onder andere een CAO afgedwongen. 

Op 1 juli 1979 was de allereerste collectieve arbeidsovereenkomst ter wereld in de betaalde sport een feit. Een vervelend gevolg van de CAO was, vanwege de bijkomende vaste kosten voor clubs, dat de jaarbegrotingen van clubs stegen. Maar FBO-voorzitter Eric Vilé wist de oplossing: shirtreclame. 
 
In 1983 hing driekwart van de clubs aan de rand van de afgrond. Vilé: “Veel clubs 

tussen 1970 en 1973 kantoor 
gehouden. De oprichting 
van de FBO betekende dat er 
een serieuze counterpartner 
was opgestaan die kon 
onderhandelen over zaken 
als het minimumloon 
en de opheffing van 
spelersblokkades bij 
terugkeer naar amateurclubs.

Drie belangrijke uitgangs-
punten die ten grondslag 
lagen bij de oprichting van 
de FBO betroffen:
a.  Een zelfstandige positie 

creëren van het betaald 
voetbal binnen de KNVB;

b.  belangenbehartiging op 
sociaal en arbeidsrechte-
lijk gebied; er moest snel 
een standaardcontract 

Na een verhuizing van de  Huydercoperweg in Zeist streek  de FBO van 1979 tot 1982 neer in de Banstraat nummer 6 te Den Haag. Gevolgd door een verhui-zing naar de sporthal-zwembad De Schilp aan de Schaapsweg in Rijswijk (1982 – 1994). De FBO kreeg de uitnodiging bij de KNVB in te trekken, maar di-recteur Gerard Slager wilde als  belangenvereniging de zaken  gescheiden houden.

Eind jaren zeventig richtte de FBO in samenwer-king met de VVCS (Vereniging Van Contractspe-lers) en de VVON (De Vereniging van Voetbaloe-fenmeesters Nederland) de Stichting Arbeidszaken Betaald Voetbal (SABV) op. Een semioverheidsin-stelling die in het leven werd geroepen om een-drachtig de commerciële arbeidsbemiddeling uit te schakelen. De SABV boog zich onder andere over tewerkstellingsvergunningen en ontslagkwesties.  
Op 1 november 1978 werd het Budget Bewakings Instituut (BBI) opgericht. Dit onafhankelijke instituut ging bepalen hoe de overheidsgelden zouden wor-

››

Den Haag, 13-10-1986: Holland Sport - Ajax 0-3. Actie voor het doel van de hagenezen. Ajacieden in de aanval. Piet Kiezer (r) en Klaas Nuninga (l)
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de werknemer van het (nog) bestaan van deze 

aanbieding op de hoogte is.

De zaak heeft echter ook aangetoond dat de 

systematiek rondom het verzenden van de 

welbekende beëindigingsbrief (conform CAO 

Contractspelers of Trainer/Coaches) voor clubs 

verwarrend kan zijn. Immers, was er door de 

Stichting geen brief verzonden, dan had de 

trainer zelf zijn arbeidsovereenkomst moeten 

beëindigen en had deze discussie omtrent 

transitievergoeding nooit gespeeld. Wij 

raden daarom aan om ingeval van twijfel 

omtrent het wel of niet zenden van een 

beëindigingsbrief altijd contact op te nemen 

met de FBO en in ieder geval onze instruc-

tiebrief - die in maart van elk jaar aan iedere 

BVO wordt gezonden – goed op te volgen. 

De FBO is uiteraard altijd bereid op  

individuele basis advies te geven in dezen.



Agenda

›› 16 november – 50-jarig bestaan FBO

›› 22 november – FBO ledenvergadering

›› 4 december – AVBV KNVB

Colofon Bezoekadres
Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist
Telefoon: 0343 - 438 430
Fax: 0343 - 438 439
e-mail: voetbalzaken@fbo.nl
Internet: www.fbo.nl

Vormgeving en realisatie
Fier.media

VoetbalZaken is een uitgave 
van de FBO voor de bedrijfstak 
betaald voetbal.

Wetswijzigingen per 1 januari 2019

Wet minimumloon: Meer- en 
overwerk
Per 1 januari 2018 is er reeds een aantal wijzi-

gingen doorgevoerd in de Wet minimumloon 

(hierna: “WML”). Een van deze veranderingen 

ziet op het meer- en overwerk. Zo is er onder 

andere een nieuw artikel in de WML opge-

nomen dat erop ziet dat meer- en overwerk 

van de werknemer gecompenseerd dient te 

worden door de werkgever met minimaal het 

minimumloon (art. 13 lid 1 WML). Het blijft 

echter mogelijk om dit meer- en overwerk 

te compenseren met betaalde vrije tijd, mits 

voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. 

Zo dient de compensatie schriftelijk met de 

werknemer te zijn overeengekomen vooraf-

gaande aan het meer- en overwerk en de te 

compenseren uren dienen uiterlijk 1 juli het 

opvolgende jaar te zijn opgenomen of uiterlijk 

in de eerste betalingstermijn na 1 juli giraal 

worden voldaan. Vanaf 1 januari 2019 voegt 

de wetgever hier nog een voorwaarde aan toe, 

zo dient de compensatie door middel van be-

taalde vrije tijd te zijn opgenomen in de CAO. 

Let wel, naast bovenstaande vereisten is het 

tevens van belang dat de werknemer in ieder 

geval het minimumloon verdient, óók over het 

meer- en overwerk. Wanneer een werknemer 

fulltime in dienst is, het minimumloon verdient 

en bijvoorbeeld 10 uren overwerkt is com-

pensatie met betaalde vrije tijd niet mogelijk. 

Dit geldt tevens voor werknemers die een 

nulurencontract hebben, gezien de aard van 

een dergelijke overeenkomst is compensatie 

met betaalde vrije tijd niet mogelijk. Voor de 

goede orde, wanneer de werknemer dus meer 

verdient dan het minimumloon is het (vaak) 

wel mogelijk dat zijn meer- of overwerk wordt 

gecompenseerd met betaalde vrije tijd, mits 

wordt voldaan aan de overige vereisten. 

Conclusie
Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer 

een werkgever het meer- of overwerk van de 

werknemer wil compenseren met betaalde 

vrije tijd, er voldaan dient te worden aan de 

volgende voorwaarden:

- Voorafgaande aan het meer- of overwerk 

dient deze vorm van compensatie tussen 

werkgever en werknemer schriftelijk wor-

den overeengekomen en;

- de te compenseren uren dienen uiterlijk 1 

juli het opvolgende jaar te zijn opgenomen 

door de werknemer of uiterlijk in de eerste 

betalingstermijn na 1 juli worden voldaan en

- de compensatie met betaalde vrije tijd dient 

zijn opgenomen in de van toepassing zijnde 

CAO en;

- de werknemer dient minimaal het mini-

mumloon te verdienen, ook over het meer- 

dan wel overwerk.

30% regeling
Naast de wijziging in de wet WML wordt 

ook de 30%-regeling aangepast per 1 januari 

2019. De looptijd van deze regeling wijzigt 

van acht naar vijf jaar. Er is sprake van een 

overgangsregeling, waardoor werknemers die 

een beschikking hebben ontvangen met een 

oorspronkelijke einddatum in 2019 of 2020 

toch nog recht hebben op deze regeling. 

Verhoging BTW-tarief
Per 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief 

verhoogd van 6 naar 9 procent. 

Vrijwilligersvergoeding
Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een 

belastingvrije vergoeding ontvangen van maxi-

maal € 170,- per maand of € 1.700,- per jaar. 

Deze vergoeding is thans nog maximaal  

€ 150,- per maand of maximaal € 1.500,- per 

jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, 

zoals een voetbalshirt of een entreekaartjes 

voor een wedstijd. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande 

nog vragen hebben, neemt u dan gerust con-

tact met ons op.

Per 1 januari a.s., zullen er enkele wetswijzigingen van kracht worden. 

Wij zetten in dit artikel enkele belangrijke wijzigingen op een rij.

FBO gesloten tussen kerst 
en oud en nieuw
›› Van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019 is het Voetbalhuis gesloten. 

Tijdens deze dagen kunt u in geval van dringende zaken contact opnemen met de FBO 

via de mobiele telefoonnummers van de medewerkers van de FBO.

Via deze weg wenst de FBO u alvast fijne kerstdagen en een voorspoedig en sportief 

2019!


