
Partners FBO:

›› Uitkomst van deze gesprekken is dat de 

FIFA-reglementen op verschillende punten 

gaan worden aangepast. Belangrijke wijzigin-

gen die op korte(re) termijn (waarschijnlijk 1 juli 

2020) gaan worden doorgevoerd zien vooral 

op spelersmakelaars en het in- en uitlenen van 

spelers.

Spelersmakelaars/ 
intermediairs
Spelers moeten voortaan een deel van de make-

laarsvergoeding zelf gaan betalen. Verder komt 

er een maximum - een zogeheten ‘cap’ - op de 

commissie van spelersmakelaars.

- Een verkopende club mag voortaan maximaal 

10% van een transfersom aan een spelersma-

kelaar betalen;

- Een speler mag maximaal 3% van zijn salaris 

aan de spelersmakelaar betalen;

- Een club mag maximaal 3% van het salaris aan 

de spelersmakelaar betalen;

- Indien speler en club gebruik maken van 

dezelfde agent, zal de vergoeding niet hoger 
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FIFA komt met wijziging 
reglementen

mogen zijn dan 6% (waarvan maximaal 50% 

betaald door de club). 

Uitlenen spelers
Er komt een maximum op het internationaal in- 

en uitlenen van spelers. 

- Maximaal 6 spelers mogen internationaal 

worden ingeleend en maximaal 6 spelers 

mogen internationaal worden uitgeleend;

- Er mogen verder maximaal 3 spelers inter-

nationaal worden ingeleend vanuit dezelfde 

club.

Een maximum zal niet gelden voor zogeheten 

‘club-trained players’ van O21 jaar.

Opleidingsvergoedingen
Voor wat betreft de opleidingsvergoedingen-

systematiek. Op dat vlak vinden er vooralsnog 

geen wijzigingen plaats. Wel wordt hierover de 

komende maanden verder overleg gevoerd. 

WLF
De WLF voert de onderhandelingen met de 

FIFA namens de verschillende leagues. Ook the 

European Leagues (EL) - waarvan de FBO en de 

ECV lid zijn - is lid van de WLF. De FBO onder-

houdt nauwe contacten met zowel de WLF als 

de EL, teneinde de belangen van Nederland in 

dezen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

De FIFA is voornemens haar reglementen ingrijpend 

te gaan wijzigen. Het afgelopen jaar hebben er op dit 

gebied vele gesprekken en onderhandelingen plaatsge-

vonden tussen de FIFA, FIFPRO, World Leagues Forum 

(WLF) en andere overkoepelende stakeholders.



Voetbalfocus

Opvallende uitspraak  
kortgedingrechter 
Tuchtrechtelijke sancties, schadevergoe-

dingen, schikkingen, algemene voorwaar-

den, rechten van seizoenkaarthouders: 

nagenoeg alle betaaldvoetbalorganisaties 

(hierna: ‘BVO’s’) hebben er wel mee van 

doen. In de zomer van 2019 vond er 

een kort geding plaats bij de Rechtbank 

Noord-Nederland, waarin voornoemde za-

ken aan de orde kwamen. In de optiek van 

de FBO een dermate relevante uitspraak 

om hier een artikel aan te wijden. 

De aanleiding

Partijen in kwestie waren FC Groningen 

en de Supportersvereniging FC Groningen 

(hierna: “de Supportersvereniging”). Het 

geschil was ontstaan door een getroffen 

schikking tussen de aanklager van de KNVB 

en FC Groningen, vanwege het feit dat bij 

de wedstrijd op 20 april 2019 tussen FC 

Groningen en Ajax vuurwerk vanuit Vak F 

werd afgestoken. Dit terwijl FC Groningen 

reeds een voorwaardelijke straf had opge-

legd gekregen ten gevolge van een eerder 

vuurwerk-incident in vak F. De schikking 

bestond naast een geldboete tevens uit 

een leeg Vak F tijdens de eerstvolgende 

thuiswedstrijd. Uitdrukkelijk stond in de 

schikking omschreven dat die personen 

geen toegang tot het stadion mochten 

hebben. FC Groningen wenste hieraan 

uitvoering te geven door de seizoenkaart-

houders van Vak F bij de wedstrijd van za-

terdag 10 augustus 2019 tegen FC Twente 

de toegang tot het stadion te ontzeggen. 

Seizoenkaarthouders van vak F waren het 

hier niet mee eens. Partijen kwamen niet 

tot een onderling vergelijk, hetgeen voor de 

Supportsvereniging (namens de seizoen-

kaarthouders van Vak F) reden was een 

kort geding aanhangig te maken. 

De gerechtelijke procedure

De Supportersvereniging vorderde - kort 

gezegd - ten eerste toegang tot het stadion 

van de seizoenkaarthouders van Vak F bij 

de desbetreffende wedstrijd. Mocht dit niet 

worden toegewezen, dan wilden zij toegang 

tot een ander vak in het stadion. Indien ook 

dit zou worden afgewezen, dan wilden zij 

financieel gecompenseerd worden van-

wege het feit dat de seizoenkaarthouders 

wel voor deze wedstrijd betaald hebben. 

De Supportersvereniging legden hieraan 

ten grondslag dat de seizoenkaarthouders 

van Vak F op basis van de overeenkomst 

tot aankoop van de seizoenkaart en de 

daarop van toepassing zijnde algemene 

voorwaarden, recht hadden op toegang tot 

het stadion. FC Groningen was gehouden 

tot onverkorte nakoming van die overeen-

komst, aldus de Supportersvereniging. 

De voorzieningenrechter wees de vorde-

ringen af. Die nam in haar beoordeling mee 

dat FC Groningen verplicht was zich aan de 

reglementen van de KNVB te houden en 

opgelegde sancties na te leven. De rechter 

stelde daarbij een eenzijdig door de Tucht-

commissie Betaald Voetbal en/of door de 

Commissie van Beroep Betaald Voetbal 

opgelegde sanctie gelijk aan een schikking 

die is getroffen tussen de aanklager van 

de KNVB en een club. Volgens de rechter 

had FC Groningen in redelijkheid besloten 

de schikking aan te gaan, en het derhalve 

niet laten uitkomen op een uitspraak van 

de Tuchtcommissie Betaald Voetbal. De 

kans was namelijk reëel dat er anders een 

hogere straf - zowel qua geldboete als qua 

wedstrijd(en) zonder publiek - zou volgen. 

Onder meer vanwege de strafkaart van 

FC Groningen. Van FC Groningen kon dan 

ook niet worden gevergd de tussen FC 

Groningen en de seizoenkaarthouders van 

Vak F overeengekomen overeenkomst 

onverkort na te komen. De niet-nakoming 

was FC Groningen niet aan te rekenen: er 

was sprake van overmacht. En, aangezien 

de schikking duidelijk vermeldt dat de 

personen die een seizoenkaart voor Vak F 

hebben geen toegang mogen hebben tot 

het stadion, mochten zij de betreffende 

wedstrijd ook niet in een ander vak bijwo-

nen. De geldvordering werd op juridisch 

formele gronden afgewezen.

Belang voor de praktijk

Relevant aan deze uitspraak is onder meer 

dat de voorzieningenrechter een getrof-

fen schikking (dus tussen twee partijen) 

gelijkstelt aan een sanctie die door de 

Tuchtcommissie Betaald Voetbal en/of 

door de Commissie van Beroep Betaald 

Voetbal wordt opgelegd (dus eenzijdig). Dit 

heeft tot gevolg dat wanneer een club een 

schikking ten aanzien van wedstrijden zon-

der publiek aangaat, en de club hierdoor 

haar verplichtingen jegens de betreffende 

supporters niet kan nakomen, dit niet aan 

de club kan worden toegerekend. 

Let wel: dit betreft de uitspraak van één 

voorzieningenrechter én in de specifieke 

situatie van FC Groningen. Een algemene 

lijn in de rechtspraak op dit vlak is er (nog) 

niet. Om die reden adviseert de FBO dan 

ook voor de zekerheid in de algemene 

voorwaarden voor seizoenkaarthouders/

clubcardhouders een bepaling op te nemen 

die ziet op zowel het recht op toegang tot 

het stadion als op het recht op financiële 

compensatie in een dergelijk geval. Deze 

zou als volgt kunnen luiden:

“Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de 

KNVB aan de club een sanctie oplegt, die tot 

gevolg heeft dat de club u geen toegang tot 

het stadion mag verschaffen, ontstaat er geen 

recht op restitutie en evenmin op schadever-

goeding, schadeloosstelling of enige andere 

vorm van compensatie. Met voornoemde 

sanctie wordt gelijkgesteld het door de club 

aanvaarden van een door de aanklager van de 

KNVB gedane schikkingsvoorstel.”

De volledige uitspraak is te vinden op: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendo

cument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:3563

Voor meer informatie aangaande algemene 

voorwaarden, kunt u contact opnemen 

met Laura van putten van de FBO via 

l.vanputten@fbo.nl.



Partners FBO:

›› De resultaten welke anoniem zijn 

weergegeven, bevatten waar mogelijk 

een onderscheid tussen de salarissen uit 

de Eerste Divisie en de Eredivisie. Naast 

het gemiddelde en de mediaan wordt er 

weergegeven wat het (bruto) salaris-

bereik van 50% van de salarissen is en 

wat de marges zijn van de onderste 25% 

en de bovenste 25%. Naast de salaris-

bedragen zijn ook de werkverbanden 

vergeleken. Bovendien is het gemid-

delde salaris per functie vergeleken met 

de voorlaatste benchmark van seizoen 

2016/2017.

Enkele resultaten van de benchmark:

- De functie van E-speler wordt het 

vaakst door een vrijwilliger ingevuld

- De functie van medewerker Ticketing 

komt het vaakst in de benchmark voor.

Er hebben 34 BVO’s van de Eerste- en 

Eredivisie meegewerkt aan het rapport. 

Dat betekent een respons van 100%.

De eerstvolgende salarisbenchmark 

zal de voetbaltechnische functies weer 

bevatten. Dit zijn functies zoals: (jeugd)

trainer, scout, technisch manager, fysio-

therapeut etc. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u 

contact opnemen met Andrea Timmer-

man (FBO).

De brutobedragen van het wettelijk mini-

mumloon gaan per 1 januari 2020 omhoog. 

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt 

bij een full time dienstverband per 1 januari 

2020 € 1.653,60 maand. 

De bruto minimumloonbedragen (per 

maand en op basis van een volledige werk-

week) zijn als volgt vastgesteld:

21 jaar en ouder  € 1.653,60  

20 jaar   € 1.322,90  

19 jaar   €    992,15  

18 jaar   €    826,80  

17 jaar   €    653,15  

16 jaar   €    570,50  

15 jaar   €    496,10

Minimumloon 
per jan 2020

Salarisbenchmark 
2018/2019 gereed
De nieuwe Salarisbenchmark Betaald Voetbal, seizoen 2018/2019 is gereed. De 

benchmark bevat informatie over de salarisontwikkelingen van 28 kantoorfuncties 

binnen alle Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties. De salarisgegeven van de 

vakgebieden administratie, commercieel, communicatie en marketing zijn opnieuw 

opgevraagd. Nieuw zijn hierbij de salarisgegevens over specifieke functies zoals 

veiligheidscoördinator, E-speler en supporterscoördinator (SLO). 

›› Van 23 december 2019 tot en met 1 

januari 2020 is het kantoor van de FBO 

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.

Wellicht wat vroeg, 

maar via deze weg 

wenst de FBO 

u alvast fijne 

kerstdagen en een 

prachtig 2020!

FBO gesloten 
tussen kerst en 
oud en nieuw
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VoetbalZaken is een 
uitgave van de FBO 
voor de bedrijfstak 
betaald voetbal. ›› 25 november FBO Ledenvergadering/

›› 3 december - AVBV KNVB

›› 16 december - Bondsvergadering KNVB

›› Op 25 november a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de 

FBO plaats. Op de ledenvergadering staat onder meer de jaarreke-

ning, het jaarverslag en de begroting op de agenda. Verder zullen er 

presentaties gehouden worden ten aanzien van de laatste juridische 

ontwikkelingen en de ontwikkelingen op het gebied van HR.

Na de vergadering geeft de FBO nog een presentatie ten aanzien van 

de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), welke per 1 

januari a.s. in gaat.

Zowel de ledenvergadering als de bijeenkomst inzake de WAB zijn 

enkel toegankelijk voor leden van de FBO.

Ledenvergadering FBO


