
FO
TO

: PRO
 SH

O
TS

1968 - 2018

1

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 

 

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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Zeist, 22-02-1996: Bijzondere vergadering betaald voetbal i.v.m. oprichting tv-zender Sport7. Sec-
tie-voorzitter Jos Staatsen (r) spreekt de legendarische woorden “We gaan iets nieuws beginnen”. 
Peter Vogelzang (l), Karel Aalbers (midden)
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hadden een gat in de hand. Als er werd 
verloren of er was een blessuregolf, dan werd 
er schaamteloos een dure jongen aangetrok-
ken. Of de club in het rood stond, deed niet 
ter zake. Ze dachten: dit is een aanvaardbaar 
risico, want met Pietje of Klaasje erbij gaan 
we winnen, en als we winnen stroomt het geld 
weer binnen. Maar die logica bestaat in de 
voetballerij natuurlijk niet”. 

Rond 1985 was het supportersgeweld sche-
ring en inslag. In stadions was het onveilig 
 (hooligans), ouderwets (stinkende pisbakken) 
en klantonvriendelijk (veel onoverdekte staan-
tribunes, geen horeca). In het seizoen 1967 
– 1968 trokken de competities nog zes miljoen 
toeschouwers, twintig jaar later twee miljoen, 
een laagterecord.  
 
Vanaf 1986 gold het licentiesysteem van de 
KNVB. De licentiecommissie van de KNVB 
nam de taak over van het BBI nadat deze werd 
opgeheven en het rijk zich terugtrok. In 1982 
al onderzochten FBO, VVCS en VVON hoe de 
organisatiestructuur van het betaald voetbal in 
Nederland op termijn moest worden veranderd 
in een bedrijfsmatige aanpak. Duitsland en 
Engeland golden als voorbeelden. 
 
Een werkgroep marketing werd opgetuigd 
onder voorzitterschap van Arie van Eijden. 
Onder andere Gerard Slager nam deel in de 
werkgroep. Zo ontstond onder de vleugels van 
de FBO, de stichting ’t Is weer Fijn Langs De 
Lijn’. Slager: “Er waren enkele stevige glazen 
whisky voor nodig, dat wel”. 
 
Langzaam kwam er in de stadions meer horeca, 
schone heren- en damestoiletten, meer zitcom-
fort. Clubs namen veiligheidsfunctionarissen 
in dienst. Er kwam een Voetbal-cadeaubon. 
En met de introductie van de Voetballijn (06-
91122333, het belangrijkste stukje voetbal-
nieuws voor 50 cent per minuut) stond de 
stichting ’t Is weer Fijn Langs De Lijn’ aan het 
begin van de 06-trend. Een gat in de markt.

In 1990 eiste de Belgische 
speler Jean-Marc Bosman 
dat hij, nadat hij zijn con-
tract bij de Belgische club RC 
Luik had uitgediend, vrij was 
van verdere verplichtingen. 
Hij wilde naar een nieuwe 
club, die echter niet aan 
de vastgestelde vraagprijs 

‘een vijf jaar 
durende  
juridische 
strijd’

De professionalisering en vercommercialisering 
begon vruchten af te werpen. Maar ondanks 
dat de tv-contracten beter werden; de NOS 
 betaalde tussen 1984 en 1988 bijna twee 
miljoen per seizoen, in 1989 – 1992 werd 
zes miljoen betaald, werd al met een schuin 
oog naar de stormachtige ontwikkelingen in 
 Engeland gekeken. Daar was de Premier League 
 opgericht, een ligamodel dat zou uitgroeien tot 
een florerende marketingorganisatie. 

en achtte als gevolg daarvan 
het transfersysteem in strijd 
met het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Euro-
pese Unie, zoals vastgelegd 
in het Verdrag van Rome. 
Een vergoeding vragen aan 
het eind van een dienstver-
band tussen speler en club 
was niet langer toegestaan. 
Deze zaak kwam voortaan in 
de boeken als ‘Het Bosma-
narrest’. 

Toen de FBO in 1993 haar 
25-jarige jubileum vierde, 
werd een nauwere, meer ge-
richte taakvervulling bepleit: 
voorlichting, advies en on-
dersteuning op arbeidsrech-
telijk en sociaaleconomisch 
gebied, bijstand verlenen in 
arbeidsconflicten, toezicht 
houden op arbeidsbemidde-
ling zonder winstoogmerk. 
Met de verhuizing van De 
Schilp in Rijswijk naar de 
vierde etage in Het Witte 
Huis aan de Rotterdam-
se Wijnhaven – ooit het 
hoogste gebouw van Europa 

– was de FBO op de drempel 
van 1995 een nieuwe weg 
ingeslagen. 

In 1995 werd de transfer-
markt door de afschaffing 
van het vergoedingensys-
teem en de explosieve stij-
ging van de media-inkom-
sten, een pandemonium. 
Ajax was een van de eerste 
Nederlandse clubs die de na-
delen van het Bosman-arrest 
aan den lijve ondervond. 
Grote talenten als Edgar 
Davids en Michael Reiziger 
verlieten de club zonder dat 
hier een vergoeding tegen-
over stond.
Toen in 1996 ook nog het 
door de KNVB gelanceerde 
Sport 7 omviel, werden de 
problemen voor Neder-
landse clubs nog groter. Als 
gevolg van Sport 7 en de 
voortdurende dreiging van 
rechtszaken over mediarech-
ten besloten de Eredivisie-
clubs zich te bundelden in 
de ENV (later ECV), terwijl 
de Eerstedivisieclubs zich 
verenigden in de CED. Com-
merciële entiteiten die ook 
opgericht werden om meer 
geld uit de markt te trekken. 
De komst van de ENV en de 
CED leidde ertoe dat er een 
striktere scheiding ontstond. 
De FBO kon zich volledig 
gaan toespitsen op sociale en 
arbeidsrechtelijke aangele-
genheden.

van Bosman kon of wilde 
voldoen. RC Luik blokkeer-
de de overgang. Bosman 
voerde vervolgens een vijf 
jaar durende juridische 
strijd. Op 15 december 1995 
boekte hij zijn triomf. Het 
Europese Hof van Justitie 
stelde vast dat profvoetbal 
een economische activiteit is 

››

“Er waren enkele 
stevige glazen whisky 
voor nodig, dat wel”.
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Het is geen toeval dat juist in deze periode 
onder de vleugels van De Unie, een nieuwe 

spelersvakbond - ProProf - in het leven werd ge-
roepen. De tweede vakbond van profspelers, werd 
opgericht door Kees Ploegsma, Henk van Ginkel 
en Rob Jansen. De oprichting van ProProf zorgde 
uiteindelijk voor een doorbraak in de onderhande-
lingen. De nieuwe (benodigde) CAO was geboren. 
In dezelfde periode werd ook een CAO met de 
CBV (Coaches Betaald Voetbal) overeengekomen 

Inmiddels was de FBO zelf onder vuur komen te 
liggen. Het bestaansrecht van de FBO dreigde 
door de komst van de ENV en de CED onder-
graven te worden. Voorzitter Frans Derks van de 
CED vroeg zich menigmaal hardop af of de FBO 
in de nieuwe constellatie nog wel bestaansrecht 
had: veel te duur, want voor een CAO kon de 
VVCS toch ook om tafel met ondernemingsorga-
nisatie VNO-NCW? En ook de KNVB zag de FBO 
op dat moment liever verdwijnen.

In 2002 verliet Gerard Slager de FBO na een 
dienstverband van 25 jaar. De opvolging van 
Slager wordt in eerste instantie intern opgelost.

Terwijl de ENV en de CED hun zeggenschap aan-
zienlijk vergrootten, ging de FBO gebukt onder 
het gebrek aan erkenning. De omstandigheden 
hadden de FBO gedreven in de hoek van het zijn 
van een puur arbeidsrechtelijk instituut. De FBO 
kende maar één jurist – Serge Rossmeisl – en 
voor zaken als sponsoring, transferbeleid en an-
dere zaken huurden clubs externe partijen in. Dit, 
terwijl het merendeel van de clubs inmiddels in 
aanzienlijke financiële problemen was gekomen. 
Een aantal clubs dreigde inmiddels zelfs het 
lidmaatschap met de FBO op te zeggen.

Juist in die periode deed ook de internationale 
wet-en regelgeving zijn intrede; kwesties als 
staatsteun, Flexwet, Bosman-arrest, Mededin-
gingswet, een nieuw transferstelsel van de FIFA 
en de ‘buitenlander-regel’, waren sprekende 
voorbeelden van Europese ‘inmenging’. De FBO 
onderkende deze tendens door de oprichting 
van een tegenhanger van de FIFPRO, de EFFC. 
Deze Europese organisatie voor ‘FBO-achti-
ge’-organisaties moest een tegenhanger gaan 
vormen van de FIFPRO en op Europees niveau 
de onderhandelingen aan gaan. De EFFC redde 
het uiteindelijk niet, maar het werkte wel als 

katalysator voor de oprichting van een andere 
Europese organisatie; de European Professional 
Football Leagues (EPFL). 

In 2003 bleek inmiddels dat de ENV de clubs 
meer had gekost, dan had opgeleverd. In 2004 
deed de werkgroep Future (opgericht door de 
clubs zelf) echter een geslaagde reddingspoging. 

De ENV veranderde in de Eredivisie CV en met 
de komst van een paar rasechte marketeers (Alex 
Tielbeke en Chris Woerts) werd de ECV nieuw 
leven ingeblazen. Het bleek de voorbode van 
meer veranderingen.

Aan het gekrakeel tussen de FBO, KNVB, ECV 
en CED moest nu maar eens een eind komen. 
Het FBO-bestuur onder leiding van voorzitter 
Louis Castelijns stapte op. De leden van de FBO 
zorgden voor drie interim-bestuurders; Theo 
Hoex, Jan Gerrits en Martin Sturkenboom. Dit 
nieuwe bestuur had als opdracht van de clubs om 
rigoureuze wijzigingen door te voeren. De eerste 
wijziging betrof de vervanging van het manage-
ment door een directeur. Mark Boetekees, tot 
dan toe hoofd van juridische afdeling van de 
KNVB, werd de nieuwe directeur van de FBO. 
Hij diende de FBO na drie woelige jaren weer in 
rustiger vaarwater te brengen.

Het Witte Huis aan de Wijnhaven in Rotterdam

Na het Bosman-arrest dreigde er in 
1999 voor het betaald voetbal een 
nieuwe ramp. Per 1 januari 1999 
werd de Flexwet in het leven ge-
roepen. De wet had tot gevolg dat 
spelers met een verlengd dienstver-
band van minimaal drie jaar met een 
opzegtermijn van een maand zonder 
afkoopsom mochten vertrekken. 
Enkel een CAO zou uitkomst bieden. 
De onderhandelingen over zo’n CAO 
tussen de VVCS en de FBO liepen 
echter volledig vast. 

Met de komst van Boetekees werden er meteen 
andere besluiten genomen. De FBO verliet na 11 
jaar het Witte Huis in Rotterdam teneinde teza-
men met de ECV en CED in 2006 haar intrede te 
doen in een nieuw onderkomen in Maarsbergen. 
Daarmee zou meteen een andere wens van de 
clubs, een nauwere samenwerking tussen deze 
drie partijen bewerkstelligd worden. 

Met een nieuw beleidsplan werden ook de nieu-
we kerntaken van de FBO zichtbaar; belangen-
behartiging, advisering en informatievoorziening 
op juridische en P&O-zaken, werden de nieuwe 
pijlers onder het fundament van de FBO. Daar-
naast ging de FBO voor een bredere individuele 
ondersteuning van clubs; ook op het gebied van 
sponsorovereenkomsten, transfers en tuchtza-
ken moesten clubs bij de FBO te rade kunnen 
gaan. Daarnaast werd de FBO ook de juridische 
ondersteuner voor de ECV en CED. Ook de 
strijdbijl met de VVCS werd begraven. De nieuwe 
CAO-onderhandelingen bleken daar een bewijs 
van. De FBO nieuwe stijl was geboren. 

Ook het personeelsbestand van de FBO werd 
gewijzigd. Van de ‘oude’ FBO gingen alleen 
Serge Rossmeisl als jurist en Rianne Toussaint 
als P&O-functionaris mee naar Maarsbergen. 
Uiteindelijk vertrok Rianne Toussaint alsnog en 
werd zij opgevolgd door Andrea Timmerman. 
Daarnaast werd de ‘juridische afdeling’ vergroot. 
Wouter van Zetten werd aangetrokken als 
extra jurist, waardoor de FBO – inclusief Mark 
Boetekees – opeens drie juristen bezat. Als 
directiesecretaresse maakte Simone van den Bos 
het nieuwe team compleet.

FBO? ‘Onnodig en 
veel te duur’



op sociaal-economisch vlak 
- de zaken rustig te houden. 
Getracht wordt om achter de 
schermen tot een verlenging 
van de CAO te komen. Dat 
lukt. In juni 2017 bereiken 
de sociale partners zonder 
gebruikmaking van formele 
afgevaardigden van clubs 
en spelers een onderhande-
lingsresultaat. Dat resultaat 
wordt unaniem aanvaard 
door de clubs. Het zorgt op 
arbeidsvoorwaardelijk vlak 
voor rust en zekerheid.

Het beleidsplan dat in 2014 
aan de clubs is voorgelegd, 
wil de FBO verder brengen 
van een dienstbare naar een 
onmisbare organisatie. Die 
missie blijkt aan het einde 
van het beleidsplan in 2018 
geslaagd. Meer dan ooit is 
de FBO vertegenwoordigd 

in werkgroepen, vergade-
ringen en commissies die 
zich buigen over belangrijke 
collectieve aangelegenheden 
en al jarenlang is er sprake 
van de gewenste individuele 
100%-afname. Verder blijkt 
uit terugkoppelingen van 
clubs en de toename van 
gebruikmaking van clubs de 
waardering en erkenning 
voor de FBO.  

In 2018 vindt er nog een-
maal een verhuizing plaats. 
Van het Voetbalhuis verhuist 
de FBO tezamen met de CED 
naar het naastgelegen kleine-
re koetshuis. Nog steeds op 
het terrein waar de FBO zich 
in 2012 zetelde.

Op 16 november 2018 
bestaat de FBO 50 jaar. In 
diezelfde maand wordt ook 
het nieuwe beleidsplan van 
de FBO gepresenteerd. Een 
beleidsplan dat inspeelt op 
het nu en op de toekomst, 
maar dat ook het 50-jarige 
verleden koestert. 
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persoonlijke en informelere 
benadering wordt hierbij van 
belang geacht. De FBO moet 
juridische zaken kunnen 
vertalen naar de achterban 
en de FBO moet clubs het 
gevoel geven dat de FBO er 
echt voor de clubs en hun 
belang is.

De ECV ontwikkelt zich on-
dertussen ook in een razend 
tempo. Zodanig zelfs, dat zij 
haar eigen tv-kanaal ontwik-
kelt; Eredivisie Live. Met Ere-
divisie Live neemt echter ook 
het aantal personeelsleden 
in Maarsbergen in rap tempo 
toe. Het is mede de reden 
dat er in 2012 een nieuwe 
verhuizing plaatsvindt. De 
FBO, CED en ECV verhuizen 
naar een prachtig pand aan 
de Woudenbergseweg, recht 
tegenover de KNVB. Het 
pand wordt omgedoopt tot 
‘Het Voetbalhuis’; een huis 
voor en van clubs. Belang-
rijke bijkomstigheid is dat 
het pand is aangekocht en 
verhuurd wordt door de 
KNVB. Daarmee blijft het 
geld van alle partijen vanaf 
nu binnen het voetbal.  

In 2010 kondigt Mark 
Boetekees een terugkeer 
naar de KNVB aan. Hij 
acht zijn taak binnen de 
FBO volbracht en ziet een 
terugkeer naar de KNVB als 
een goede nieuwe uitdaging. 
Zijn opvolger wordt Serge 
Rossmeisl. Hij treedt in 
april 2010 aan als nieuwe 
directeur van de FBO.

De doelstelling van  
Rossmeisl – welke ook in 
het beleidsplan van 2010 
wordt vastgelegd - is om de 
FBO zo snel mogelijk naar 
een individuele 100%-afna-
me te helpen; iedere club in 
het betaald voetbal moet aan 
het einde van enig seizoen 
diensten hebben afgenomen 
van de FBO. Naar de mening 
van Rossmeisl mag het niet 
zo zijn dat clubs contributie 
betalen, maar ondertussen 
een advocaat of een adviseur 
inschakelen voor zaken die 
gratis bij de FBO te vinden 
zijn. Nog steeds bestaan 
er in 2008 namelijk nog – 
een klein aantal - clubs die 
niet of nauwelijks bij de 
FBO voorbijkomen. Een 
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Onder leiding van Mark Boetekees weten het merendeel van de 
clubs de FBO weer te vinden. Ook de clubs die hun lidmaatschap 
hadden beëindigd, treden weer toe. Groot voordeel voor de 
clubs is dat de FBO een contributie-systeem kent. De clubs beta-
len slechts eenmaal een contributie en hoeven verder dus geen 
facturen vanuit de FBO te verwachten. Dat maakt de service 
van de FBO goedkoop en benaderbaar, terwijl de kennis inzake 
juridische en P&O-zaken binnen het betaald voetbal in Nederland 
langzamerhand exclusief bij de FBO is komen te liggen.

in de Eerste Kamer op de al-
lerlaatste dag te voorkomen 
dat de wet wordt aangeno-
men. Een gesprek met SZW 
volgt en in samenwerking 
met dezelfde partijen als 
bij de ministeriele regeling, 
lukt het om ook op dit vlak 
alsnog een uitzondering 
voor het betaald voetbal te 
bemachtigen. De wettekst 
wordt aangepast.
Ondertussen heeft de 
economische crisis in deze 
jaren ook zijn intrede in 
het betaald voetbal gedaan. 
Meerdere clubs gaan failliet 
en veel clubs komen in grote 
financiële problemen. De rol 
van de FBO wordt daardoor 
als individuele hulpverlener 
steeds belangrijker. Clubs 
beginnen zich steeds meer 
te realiseren dat de kennis 
bij de FBO ‘gratis’ is, terwijl 

de kennis binnen de FBO 
inmiddels volop aanwezig 
is. Waar Serge Rossmeisl in 
2002 nog de enige jurist was, 
heeft de FBO er in 2015 vier. 

Ook de dienstverlening 
wordt gedurende de jaren 
weer verder uitgebreid. De 
FBO ondersteunt de clubs 
op het gebied van privacy-
wetgeving, e-sports doet zijn 
intrede en op het gebied van 
HR (voormalig P&O) worden 
nieuwe zaken ontwikkeld zo-
als een vacaturebank (Voet-
balJobs) en individuele coa-
ching. En dat terwijl andere 
zaken, zoals de noodzakelijke 
CAO-onderhandelingen ook 
door blijven gaan. 

In 2017, gedurende zeer 
roerige tijden omtrent 
Oranje, de KNVB, de voet-
balpyramide en clubs als 
Achilles ’29 (lid geworden 
van de FBO in 2013) en FC 
Twente, steken de FBO, de 
VVCS en ProProf de koppen 
bij elkaar om - in ieder geval Het Koetshuis gelegen op het landgoed Sonnehaert in Zeist

Terwijl de FBO haar dienst-
verlening blijft uitbreiden en 
clubs er op individuele basis 
meer en meer gebruik van 
gaan maken, worden de eer-
ste gevaren alweer zichtbaar. 
In 2014 komt een nieuwe 
wet in zicht; de Wet Werk & 
Zekerheid (WWZ). Deze wet 
wil het werkgevers verbieden 
om nog langer bij CAO afwij-
kende afspraken te maken 
over de Flexwet. Voortaan is 
daarvoor naast een CAO, ook 
een zogeheten ministeriele 
regeling vereist. Een ministe-
riele uitzondering aldus, die 
dient te worden verkregen via 
de minister van SZW.

Een grote lobby wordt door 
de betrokken partijen - FBO, 
VVCS, ProProf, KNVB en 
CBV - opgezet om naderend 
groot onheil te voorkomen. 
Na vele gesprekken met 
het ministerie, inzet van 
media en zelfs tweets van 
de minister zelf, lukt het 
uiteindelijk om – als eerste 
branche in Nederland – een 
uitzondering te verkrijgen. 
Zowel voor de trainers als de 
spelers wordt een minis-
teriele regeling verkregen, 
waardoor het afwijken van 
de Flexwet mogelijk blijft. 
Daarmee wordt een ramp 
voor het betaald voetbal ter-
nauwernood voorkomen.

Een tweede probleem dient 
echter ook opgelost te wor-
den. De WWZ geeft werk-
nemers met een contract 
voor bepaalde tijd namelijk 
de mogelijkheid om alsnog 
een contract te kunnen 
beëindigen tegen betaling 
van de restwaarde van het 
contract. De FBO weet met 
Kamervragen vanuit de VVD 

Een nieuwe wet komt in zicht: 
de Wet Werk en Zekerheid


