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Wijzigingen na de inwerkingtreding
van de Wet Arbeidsmarkt in Balans
Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna:
“WAB”) in werking. Aangezien er niet is voorzien in een overgangsregeling treden de maatregelen per 1 januari 2020 daadwerkelijk
direct in werking. De inwerkingtreding van de WAB brengt een
aantal grote veranderingen met zich. Hieronder belichten wij een
aantal belangrijke wijzigingen voor werkgevers als gevolg van de
inwerkingtreding van de WAB.
- Transitievergoeding: met de invoering van de WAB hebben werknemers bij een onvrijwillig vertrek voortaan recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag van de arbeidsovereenkomst. De
huidige regeling waarbij transitievergoeding pas verschuldigd is na
twee jaar komt daarmee te vervallen. Het recht op transitievergoeding ontstaat daarmee ook al tijdens de proeftijd. Daarnaast zal de
hoogte van de transitievergoeding per dienstjaar een derde (1/3e) van
het maandsalaris bedragen.
- Verruiming ketenregeling: de wettelijke ketenregeling wordt verruimd, hetgeen betekent dat een arbeidsovereenkomst van bepaalde
tijd van rechtswege overgaat naar een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd, indien een periode van 36 maanden is overschreden
(in tegenstelling tot een periode van 24 maanden waar thans sprake
van is). Het maximum aantal arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die door de werkgever aangegaan mogen worden zonder dat er
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd ontstaat is ongewijzigd
gebleven en blijven drie overeenkomsten.
- Cumulatiegrond: door het opnemen van een extra ontslaggrond in
de wettelijke bepaling die betrekking heeft op het eindigen van een
arbeidsovereenkomst heeft de werkgever een extra mogelijkheid om
zijn werknemers te ontslaan. De cumulatiegrond geeft de rechter de
mogelijkheid bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch over
te gaan tot ontslag. Er moet in dat geval sprake zijn van een combinatie van twee of meerdere ontslaggronden. Hier staat tegenover dat
de rechter de werknemer een extra vergoeding kan toekennen ter
hoogte van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Partners FBO:

- Hogere WW-premie bij tijdelijke contracten: om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd met zijn werknemers aan te gaan, is er een WWpremiedifferentiatie in de WAB opgenomen. De WW-premiedifferentiatie houdt in dat er een lagere premie verschuldigd is voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en een hogere premie voor
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
- Meer rechten voor oproepkrachten: de werkgever dient een oproepkracht na een periode van 12 maanden een arbeidsovereenkomst aan
te bieden met een vaste omvang, die gebaseerd is op de gemiddelde
omvang van de voorgaande 12 maanden.
Daarnaast dient het oproepen van oproepkrachten vier dagen van
tevoren plaats te vinden. Mocht de werkgever binnen deze vier dagen
de oproep intrekken, dan heeft de oproepkracht niettemin recht op
het loon dat verdiend zou zijn indien er door de oproepkracht wel
arbeid was verricht.
In november organiseert de FBO een bijeenkomst inzake de WAB.
Clubs worden hierover te zijner tijd nader geïnformeerd.

Voetbalfocus
Uitspraak Commissie van Beroep
inzake betaling intermediairs
›› Enige tijd geleden heeft de commissie van beroep betaald voetbal (hierna:
commissie van beroep) uitspraak gedaan in
een zaak met betrekking tot een intermediair. In deze uitspraak heeft de commissie van beroep een oordeel gegeven met
betrekking tot een bepaalde clausule in de
overeenkomst tussen een intermediair en
een speler. Deze clausule luidt als volgt: “De
speler en de intermediair komen overeen
dat, indien door de intermediair voor de
speler in de onderhandelingen bij de
totstandkoming van een arbeidsovereenkomst wordt bedongen dat de speler
recht heeft op een beëindigingvergoeding,
in het geval een nieuwe werkgever aan
de huidige werkgever van de speler een
transfersom betaalt, de intermediair van
de speler een gedeelte van deze beëindigingsvergoeding ontvangt. De intermediair ontvangt een/tweede deel van deze
beëindigingsvergoeding.”
De commissie van beroep is van mening dat
deze clausule in strijd is met de regelgeving
van de KNVB, in het bijzonder met artikel
8 lid 9 van het Reglement Intermediairs:
“Het is een intermediair niet toegestaan
een belang te hebben in een al dan niet
toekomstige vergoeding als genoemd in lid
8 van dit artikel”.

De commissie van beroep is van oordeel
dat het Reglement Intermediairs de
betaling door een club van (een gedeelte
van) een beëindigingvergoeding aan een
intermediair verbiedt. Tevens is het niet
toegestaan dat een intermediair enig belang heeft in die (toekomstige) vergoeding.
In haar uitspraak heeft de commissie van
beroep ook aandacht besteed aan een
gezamenlijke brief (hierna: de brief) van Pro
Agent, FBO en de KNVB van 30 juni 2009.
In die brief worden voorbeelden genoemd
van mogelijkheden voor een betaaldvoetbalorganisatie en een intermediair om
overeen te komen dat aan de intermediair
een bepaalde vergoeding wordt toegekend

indien een contractspeler voor expiratie
van het desbetreffende spelerscontract
met een betaaldvoetbalorganisatie, wordt
overgeschreven naar een andere betaaldvoetbalorganisatie. Een van de mogelijkheden die in de brief is genoemd (te weten
alternatief vier), betreft het betalen van
een deel van de beëindigingsvergoeding
aan de speler waarbij vervolgens de speler
en de intermediair afspraken maken over
het door de speler aan de intermediair betalen van een gedeelte van die vergoeding.
De commissie van beroep heeft echter
geoordeeld dat hierdoor de intermediair
een belang heeft in een beëindigingsvergoeding, hetgeen in strijd is met (artikel 8
lid 9 van) het Reglement Intermediairs.

EHerkenning
eHerkenning, de nieuwe veilige manier voor
ondernemers om in te loggen bij overheidsorganisaties. Vanaf 1 november is inloggen
bij het UWV alleen nog mogelijk met eHerkenning (https://www.uwv.nl/werkgevers/
werkgeversportaal/inloggen-eherkenning/
index.aspx).
Met eHerkenning heeft u als ondernemer
met één digitale sleutel toegang tot online
diensten van meerdere overheidsorganisaties.
Net zoals burgers dat hebben met hun DigiD.
U heeft dus geen verzameling inlogcodes en

wachtwoorden meer nodig en eHerkenning is
betrouwbaar en veilig.
Ook het UWV biedt toegang tot haar onlinediensten via eHerkenning.
Nu kunt u nog inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met
eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 is bij
het UWV inloggen alleen nog mogelijk met
eHerkenning.
Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze
eHerkenning op tijd aan!

U vraagt e-Herkenning aan bij een door de
overheid erkende leverancier via https://www.
eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/
middel-aanvragen. Daar kunt u de kosten en
aangeboden diensten van leveranciers met
elkaar vergelijken en zelf een keuze maken.
Maar let op, het proces van aanvragen kan
soms oplopen tot enkele weken. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van
hetgeen in het Handelsregister is opgenomen
over uw organisatie. Kortom, verdiep u op tijd
in eHerkenning en vraag uw eHerkenningsmiddel tijdig aan.

De juiste actie bij hersenschudding
Op 3 september jl. startte de campagne om voetballers in Nederland,
zowel professionele als amateurs, duidelijk te maken wat te doen bij
een vermoede hersenschudding.

1. Herken: het herkennen van de symptomen van een hersenschudding.

›› “Herken. Vertel. Van het veld af” Dat is de boodschap van de voorlichtingscampagne georganiseerd door de spelersvakbonden FIFPRO
en VVCS in samenwerking met VeiligheidNL en de KNVB.

3. Van het veld af: een speler met een (vermoede) hersenschudding
moet altijd van het veld af.

Op verzoek van de campagneorganisatie heeft de FBO haar leden
gevraagd ook aandacht te geven aan deze campagne. De campagne is
vervolgens op 3 en 4 september massaal ondersteund door clubs. De informatieve video van FIFPRO (https://youtu.be/qEE9bMBKJJs) waarin
o.a. voormalig topkeeper Petr Cech uitleg geeft waarom een speler met
een vermoede hersenschudding van het veld moet, werd gedeeld op
zowel de social media-kanalen van clubs als op de websites. “Als jouw
hersenschudding niet goed wordt behandeld, riskeer je lange-termijn
problemen zoals depressie, vermoeidheid en hoofdpijn.” Zo meldde
Cech. Daarnaast concentreerde de video zich op drie handelingen:

2. Vertel: het informeren van de medische of technische staf.

Afgelopen seizoen waren er ingrijpende beelden van Jan Vertonghen
(die wankelend en kokhalzend het veld verliet tijdens een Champions
Leagueduel van Tottenham Hotspur met Ajax) en Anthony Lopes (de
doelman van Olympique Lyonnais die tien minuten doorspeelde nadat
hij een hersenschudding had opgelopen tijdens een Champions Leagueduel met Barcelona). Beiden hadden direct van het veld moeten worden
verwijderd om verder gevaar voor hun gezondheid te voorkomen.
De campagne werd eerder dit jaar wereldwijd gelanceerd. Zo bezocht
FIFPRO voorafgaand aan het recente WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk
de meeste deelnemende landen voor een voorlichtingssessie.

Wijzigingen nieuwe editie van de
FIFA Disciplinary Code
Op 15 juli 2019 is een nieuwe editie van de
FIFA Disciplinary Code (hierna: “FDC”) in
werking getreden. Een aantal belangrijke
veranderingen ten opzichte van de vorige
editie worden in dit artikel belicht.
- De nieuwe editie van de FDC bevat minder
dan de helft van het aantal artikelen dat
de vorige editie bevatte (van 147 naar
72 artikelen), hetgeen de nieuwe editie
toegankelijker en begrijpelijker maakt.
- Een andere wijziging is dat de nieuwe FDC
een strikter beleid bevat met betrekking tot racisme en discriminatie. Met dit
striktere beleid wordt getracht racisme
en discriminatie in het voetbal terug te
dringen.
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- De nieuwe editie van de FDC biedt de FIFA
de mogelijkheid om een transferverbod aan
clubs op te leggen, indien clubs de door hen
verschuldigde bedragen niet betalen. Een
dergelijk transferverbod zal in de regel gelden tot het moment dat de verschuldigde
bedragen door de clubs zijn voldaan.
- Om de belangen van individuen tijdens
tuchtprocedures te eerbiedigen zal de
FIFA ondersteuning bieden aan degene
die onvoldoende financiële middelen
tot hun beschikking hebben. De FIFA zal
(indien het verzoek tot rechtsbijstand
wordt goedgekeurd) rechtsbijstand
verlenen aan individuen. Deze bijstand
bestaat onder andere uit vrijwaring van
de proceskosten, een pro bono adviseur

en vergoeding van redelijke reis- en
verblijfskosten.
- De nieuwe editie biedt de mogelijkheid
voor de voorzitter van de tuchtcommissie
om een sanctie voor te stellen op basis van
het dossier voordat de tuchtprocedure
aanvangt. Met de invoering van deze
mogelijkheid wordt getracht het aantal
tuchtprocedures te verminderen. Indien de
betrokken partij het voorstel accepteert,
wordt de voorgestelde sanctie opgelegd.
De betrokken partij kan de voorgestelde
sanctie echter ook afwijzen en verzoeken
de tuchtprocedure te starten. Indien de
tuchtprocedure aanvangt, zal de tuchtcommissie alsdan een passende maatregel
opleggen in overeenstemming met de FDC.

GVVA-aanvragen
Op 3 september jl. sloot de zomerse
transferwindow, oftewel ‘deadlineday’.
›› Een andere datum dan dat we gewend
zijn, want normaliter sluit de transfermarkt
in Nederland op 31 augustus. Dit jaar is
gekozen voor 3 september, aangezien
31 augustus op een zaterdag viel. Na die
datum is het voor betaaldvoetbalorganisaties niet meer mogelijk om spelers aan te
trekken, tenzij het om zogeheten ‘werkloze’
spelers gaat.

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

Wij zaten ook dit jaar (alhoewel nu op 3
september i.p.v. 31 augustus) tot 24.00 uur
klaar om voor de betaaldvoetbalorganisaties de GVVA-aanvragen te verzorgen. En
nu de deadlineday voorbij is, hebben wij
de cijfers van de GVVA-aanvragen van de
afgelopen twee zomers op een rij gezet.

(voor de mannen) dan vorige zomer.
De eerstvolgende (winterse) transferperiode start op 3 januari. De betaaldvoetbalorganisaties krijgen dan tot en met 31 januari
2020 de tijd om spelers aan te trekken. Wij
zullen dan wederom de GVVA-aanvragen
verzorgen voor de spelers afkomstig uit nietEU-landen.

Gebleken is dat ten opzichte van vorig jaar
het aantal GVVA-aanvragen nagenoeg
gelijk is gebleven. Deze zomer is er slechts
één GVVA-aanvraag meer aangevraagd
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Agenda
›› 3 december - AVBV KNVB
›› 16 december - Bondsvergadering KNVB

