
COMPENSATIE 
TRANSITIEVERGOEDING 

BIJ LANGDURIGE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Vraag vóór 1 oktober compensatie aan

FAQ'S
Poolvergoeding 
P 3 

CORONACRISIS 
Wijzigen van de  
arbeidsovereenkomst 
als gevolg van de 
coronacrisis 
P 4 

INTERVIEW
Dannick Luckson 
trainee FBO 
P 5

VOETBALZAKEN
2-maandelijks magazine voor FBO leden

NR. 4 WEEK 30 - 2020

www.fbo.nl |  voetbalzaken@fbo.nl



2 3
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COMPENSATIE TRANSITIE-
VERGOEDING BIJ LANGDURIGE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsover
eenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitiever
goeding krijgen. U kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen 
voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwer
kende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 
2015. De aanvraag compensatie transitievergoeding kunt u indienen 
via de website van het UWV. U vindt daar een stappenplan voor het 
indienen van de aanvraag. Let wel op dat u de aanvraag op tijd doet 
(zie informatie hieronder).

Voorwaarden voor de com
pensatie transitievergoeding
Voor het aanvragen van de com-
pensatie gelden alle volgende 
voorwaarden:
• De arbeidsovereenkomst is 

(gedeeltelijk) geëindigd wegens 
langdurige arbeidsongeschikt-
heid.

• De werknemer was bij het eindi-
gen van het dienstverband nog 
ziek.

• U betaalde hem/haar een tran-
sitievergoeding.

staat? Dan is de compensatie 
niet hoger dan de door werkne-
mer en werkgever afgesproken 
transitievergoeding.

• Elk jaar wordt voor de tran-
sitievergoeding een wettelijk 
maximum bedrag bepaald. De 
compensatie kan niet hoger 
zijn dan dit maximumbedrag. 
Behalve als het jaarsalaris van de 
werknemer hoger was dan dit 
bedrag.

• Opgebouwde transitiever-
goeding over de periode van 
onvoldoende re-integratie-in-
spanningen (loonsanctie) wordt 
niet vergoed.

• Wettelijke rente wordt niet 
gecompenseerd, ook niet bij 
betalingen in termijnen.

• Werkgeverspremies worden niet 
vergoed.

De berekening van de  
compensatie
Om de hoogte van de compen-
satie vast te stellen kijkt het UWV 
naar de volgende bedragen:
• De transitievergoeding die u 

heeft betaald.
• De transitievergoeding waar de 

werknemer recht op had op de 
dag na de einddatum van het 
opzegverbod wegens ziekte.

Wijziging berekening transitiever-
goeding vanaf 1 januari 2020
De berekening van de transitie-
vergoeding is per 1 januari 2020 
gewijzigd door de Wet Arbeids-
markt in Balans (WAB). Het UWV 
gebruikt de volgende berekening:
• Is de procedure om de arbeids-

overeenkomst te beëindigen ge-
start vóór 1 januari 2020? En kunt 
u dit aantonen met bewijsstuk-
ken? Dan wordt de berekening 
gebruikt van vóór 1 januari 2020.

• Is de procedure om de arbeids-
overeenkomst te beëindigen 
gestart op of na 1 januari 2020? 
Dan gebruikt het UWV de bere-
kening van 1 januari 2020. 

Bron: uwv.nl
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Indien een speler een aflopend spelerscontract had met de oude BVO, dan dient de oude 
BVO de speler uiterlijk op 1 mei een nieuw spelerscontract te hebben aangeboden om 
recht te hebben op een poolvergoeding. Het aangeboden spelerscontract dient daarbij 
ten minste dezelfde voorwaarden te hebben. 

Daarnaast dient in sommige gevallen ook een eerste spelerscontract aangeboden te 
worden om recht te hebben op een poolvergoeding. BVO’s in categorie I dienen uiterlijk 
op 1 mei een spelerscontract te hebben aangeboden aan spelers die tijdens het betref-
fende seizoen 17 jaar zijn geworden. Voor BVO’s in categorie II en III geldt dat zij op 1 mei 
een spelerscontract aangeboden moeten hebben aan spelers die het betreffende seizoen 
19 jaar zijn geworden.

Met een ‘spelerscontract’ wordt een contract bedoeld dat voldoet aan de CAO voor Con-
tractspelers Betaald Voetbal. Uit de CAO volgen een aantal minimumeisen, waaronder 
bijvoorbeeld het feit dat spelers jonger dan 23 jaar in gedeeltelijke dienst van clubs een 
salaris toegekend dienen te krijgen van tenminste 55,5% van het wettelijk minimumloon 
naar leeftijd.

Clubs dienen binnen 30 dagen na de overschrijving van een speler bij de KNVB schriftelijk 
kenbaar te maken dat zij aanspraak wensen te maken op een Poolvergoeding. Een email is 
hiervoor voldoende. Deze email dient een afschrift van de verstuurde poolbrief en (eventu-
eel) bewijs van een aangeboden spelerscontract te bevatten.  Om het makkelijker te maken 
voor clubs heeft de FBO hiervoor in samenspraak met de KNVB een standaardmail opge-
steld. Deze email is te downloaden via  onze website.   
https://fbo.nl/downloads/category/fbomodellenjuridisch/standaardbrieven/

De ‘oude’ opleidingsvergoeding is bij overschrijvingen tussen BVO’s komen te 
vervallen. Maar let op! Aan amateurclubs dient (zoals dat voorheen ook zo zou 
zijn geweest) nog wel een opleidingsvergoeding te worden betaald.

1. Naast het sturen van een poolbrief dient er in bepaalde gevallen 
nu ook een contract te zijn aangeboden. In welke gevallen is dit van 
toepassing? Aan welke voorwaarden moet zo’n contract voldoen? 
En valt een ‘amateurcontract’ hier ook onder?

3. Onze club meent aanspraak te maken op een poolvergoeding. Dient 
er nog actie te worden ondernomen om deze uitbetaald te krijgen?

2. Dient naast deze nieuwe poolvergoeding nog steeds de 
‘oude’ opleidingsvergoeding te worden betaald?

Poolvergoeding
Sinds april van dit jaar is er binnen Nederland een nieuw 
Pool Reglement Opleidingen in het leven geroepen. Dit  
reglement is alleen van toepassing op overschrijvingen  
betreffende spelers van de ene BVO naar een andere BVO. 
Hieronder vindt u enkele vaak gestelde vragen met  
betrekking tot dit reglement:

Ook voor andere vragen over het nieuwe Pool Reglement Opleidingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

FBO MAGAZINE & WEBSITE  
VERNIEUWD!
Zowel ons magazine VoetbalZaken als onze website  
FBO.nl hebben een frisse nieuwe look gekregen, 
gebaseerd op onze nieuwe huisstijl. Onze vernieuw-
de website heeft tevens een nieuwe functionaliteit 
gekregen. Clubs kunnen zich voortaan via de web-
site registreren zodat zij middels inloggegevens 
gratis downloads kunnen opvragen.

Heb je vragen of opmerkingen over onze website?  
Stel ze gerust via simone.vandenbos@fbo.nl

Uitzondering bij een vervroegde 
IVA-uitkering
Krijgt uw werknemer een ver-
vroegde IVA-uitkering? Als de 3 
voorwaarden voor deze werkne-
mer gelden, kunt u ook in dit geval 
compensatie krijgen van de door u 
betaalde transitievergoeding.

Deadline aanvraag 
compensatie
De datum van de betaling van 
de transitievergoeding bepaalt 
tot wanneer u compensatie kunt 
aanvragen. Is de transitievergoe-
ding volledig betaald voor 1 april 
2020? Dan kunt u uw aanvraag 
doen tot en met 30 september 
2020. Is de transitievergoeding 
volledig betaald op of na 1 april 
2020? Dan moet u uw aanvraag 
doen binnen 6 maanden nadat 
u de transitievergoeding heeft 
betaald.

Hoogte compensatie 
De compensatie is meestal lager 
dan de betaalde transitievergoe-
ding. Voor de compensatierege-
ling geldt namelijk het volgende:
• Spreken de werkgever en de 

werknemer een lagere tran-
sitievergoeding af dan in de wet 
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huidige contract wordt omge-
zet naar een nul-urencontract 
(waardoor werknemers geen loon 
zullen ontvangen, want er is geen 
werk) of er volgt ontslag. Een 
Werknemer laat weten met beide 
voorstellen niet akkoord te gaan 
en aanspraak te maken op loon. 
Het restaurant vraagt vervolgens 
ontslag aan en stopt het loon te 
betalen. De werknemer ziet zich 
genoodzaakt naar de rechter te 
stappen. 
 
De rechter oordeelt dat bij werk-
gever door de coronacrisis en het 
sluiten van het restaurant sprake 
is van gewijzigde omstandighe-
den en zij een wijzigingsvoorstel 
mocht doen. Het voorstel om een 
nul-urencontract aan te bieden is 
volgens de rechter echter geen re-
delijk voorstel. Het is namelijk niet 
nader onderbouwd, te ingrijpend 
en komt feitelijk neer op verkapt 
ontslag. Het restaurant wordt 

Broodjeszaak
In de eerste uitspraak besluit de 
eigenaar van een broodjeszaak 
het salaris van zijn medewerkers 
vanwege de coronacrisis slechts 
voor 50% uit te betalen.1 Een 
werknemer is het daar niet mee 
eens en start een procedure. De 
broodjeszaak erkent de vordering 
maar voert aan dat zij door de 
coronacrisis en de sluiting van 
haar bedrijf in acute betalingspro-
blemen is geraakt. Daardoor heeft 
zij alle werknemers 50% van hun 
salaris betaald. Dat leek de brood-
jeszaak wel zo eerlijk. 
 
De kantonrechter oordeelt dat 
door de buitengewone om-

Wijzigen van de arbeidsovereenkomst

De eerste arbeidsrechtelijke uitspraken met betrekking tot de co
ronacrisis druppelen binnen. Een onderwerp waarover veel onduide
lijkheid bestaat, is de mogelijkheid om (eenzijdig) een arbeidsover
eenkomst te wijzigen vanwege de buitengewone omstandigheden. 
Hieronder een samenvatting van de eerste drie uitspraken, waarin 
dit aan de orde kwam.

ALS GEVOLG VAN 
DE CORONACRISIS

standigheden een onvoorziene, 
bedrijfseconomische noodsitu-
atie aanwezig is voor werkgever. 
Het eenzijdige besluit nog maar 
50% salaris te betalen brengt voor 
werknemer echter een te grote 
inkomensachteruitgang mee, 
waardoor hij in financiële proble-
men komt. Werkgever moet het 
achterstallige loon alsnog voldoen.

Detacheringsbureau
In de derde uitspraak stuurt een 
detacheringsbureau haar perso-
neel een brief met een overzicht 
van maatregelen die zij wil nemen 
in verband met de door overheid 
getroffen coronamaatregelen.2 
Eén van die maatregelen houdt 

in dat stafmedewerkers tot 1 juni 
2020 20% van hun (werk)tijd in 
overleg met hun leidinggevende 
als vakantie opnemen. Een werk-
nemer is het hier, ondanks dat 
in zijn arbeidsovereenkomst een 
eenzijdig wijzigingsbeding staat, 
niet mee eens en besluit de kwes-
tie aan de rechter voor te leggen.
 
De kantonrechter oordeelt dat 
het detacheringsbureau slechts 
een beroep kan doen op het 
wijzigingsbeding, indien zij bij de 
wijziging een zodanig zwaarwich-
tig belang heeft dat het belang 
van de werknemer dat door de 
wijziging zou worden geschaad 
daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet 
wijken. Een enkele verwijzing naar 
de coronacrisis is onvoldoende om 
het zwaarwichtig belang voor de 
getroffen maatregel aan te tonen. 
Het detacheringsbureau kan dus 
niet eenzijdig aan werknemer op-
leggen om 20% van zijn vakantie-
uren in te leveren. 

Restaurant op Curaçao 
In een andere uitspraak3 doet 
een werkgever, een restaurant op 
Curaçao, werknemers tijdens de 
coronacrisis een voorstel: of het 

'MIJN PERSONEEL VERLOFDAGEN 
LATEN OPNEMEN LEEK MIJ DE 
REDDING'

veroordeeld tot betaling van het 
achterstallige loon. 

Conclusie
Deze uitspraken leren dat het in 
beginsel niet toegestaan is voor 
werkgevers om arbeidsvoor-
waarden eenzijdig te wijzigen als 
gevolg van de coronacrisis, tenzij 
de wijziging noodzakelijk, goed 
onderbouwd en redelijk is. Dit 
hebben de werkgevers echter in 
geen van bovenstaande gevallen 
aan kunnen tonen. Het geniet 
daarom voorkeur om eerst in over-
leg te treden met werknemers 
over een mogelijke wijziging. 

1  Rechtbank Amsterdam 28 mei 2020,  
ECLI:NL:RBAMS:2020:2734

2  Rechtbank Rotterdam 29 mei 2020, 
ECLI:NL:RBROT:2020:4731

3  Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 1 juli 2020, 
ELCI:NL:OGEAC:2020:161

Als gevolg van de Corona 
pandemie heeft de FIFA 
besloten om een tijdelijke 
wijziging door te voeren met 
betrekking tot de proceskos
ten bij FIFAzaken. 

Voor alle FIFA-zaken die tus-
sen 10 juni 2020 en 31 decem-
ber 2020 worden ingediend, 
geldt dat er geen proceskos-
ten in rekening zullen worden 
gebracht en dat er dus ook 
geen proceskosten vooruit-
betaald behoeven te worden. 
Daarnaast geldt voor elke 
zaak die vóór 10 juni 2020 is 
ingediend dat het maximale 
bedrag aan proceskosten dat 
uiteindelijk in rekening zal 
worden gebracht, gelijk zal 
zijn aan de reeds betaalde 
proceskosten.
 
Dat er tussen 10 juni 2020 
en 31 december 2020 geen 
proceskosten betaald be-
hoeven te worden, is vooral 
interessant voor clubs die 
voornemens zijn een claim 
in te dienen, aangezien 
verzoekende clubs normaal 
gesproken voorschotkosten 
dienen te betalen. Daarnaast 
kan deze wijziging interessant 
zijn voor clubs die overwegen 
een gemotiveerde uitspraak 
op te vragen. Hier zullen voor 
zaken die tussen 10 juni 2020 
en 31 december 2020 worden 
ingediend geen proceskosten 
aan verbonden zijn of, voor 
zaken die voor 10 juni 2020 
zijn ingediend, ten hoogste de 
proceskosten die de verzoe-
kende partij reeds betaald 
heeft.
 
In individuele gevallen kun-
nen wij uiteraard advies geven 
over de betekenis van deze 
wijziging.

TIJDELIJK 
GEEN PROCES- 
KOSTEN BIJ 
FIFA-ZAKEN
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INTER   VIEW

DANNICK 
LUCKSON

Achtergrond, interesses. 
Dannick (net 22 geworden) begon 
op zijn 18e aan de bachelor studie 
Bewegingswetenschappen aan 
de Vrije Universiteit te Amster-
dam. Na een jaar besloot hij om 
ook de bachelor opleiding Recht 
te gaan volgen. Inmiddels heeft 
hij op zijn scriptie na zijn rechten-
studie afgerond. Bewegingswe-
tenschappen rond hij volgend jaar 
af en zal dan ook starten met de 
master Privaatrecht. 

Tijdens jouw traineeship 
brak de coronacrisis uit. 
Welke gevolgen had dit 
voor jouw opleiding en trai
neeship?
‘Ik ben wel blij dat ik toch nog een 
paar maanden op het kantoor 
van de FBO heb kunnen werken 
alvorens de coronacrisis uitbrak. 
Zo heb ik alle collega’s goed leren 
kennen en heb ik ook kennis 
kunnen maken met enkele clubs. 

Voor mij is zowel het thuiswerken 
als het thuis studeren niet nade-
lig, op het sociale na dan, want 
ik mis af en toe wel het contact 
met collega’s.  Nu ik geen reistijd 
meer heb houd ik meer tijd over, 
deze tijd kan ik dan weer goed 
besteden aan mijn studie. Een 
aantal vakken worden nu online 
aangeboden, maar helaas is dat 
niet voor alle vakken mogelijk. 
Het is jammer dat je dan niet in 
discussie kan gaan bij een vak als 
Filosofie, dat is juist leuk om face 
to face te doen. Maar je bent wel 
vrijer om zelf in te delen wanneer 
je een hoorcollege wilt volgen. Elk 
nadeel heeft zijn voordeel’.

Wat is jouw taak bij de FBO?
‘Ik werk vooral ondersteunend 
voor de juristen, bijvoorbeeld 
wanneer er onduidelijkheid 
bestaat over bepaalde punten in 
een overeenkomst. Bijvoorbeeld 
wanneer er in het geval van een 

‘BEWEGINGSWETEN-
SCHAPPEN IS EEN 

 KRUISING VAN  
GENEESKUNDE,  

PSYCHOLOGIE EN  
NATUURKUNDE EN DAN 

TOEGESPITST OP  
REVALIDATIE EN  

TOPSPORT.’ 

 https://www.linkedin.com/in/dannick-luckson-
7262b1127/

 tel:0031655522106
 mailto:dannickluckson.trainee@fbo.nl

PARTNERS FBO

arbeidsovereenkomst gevraagd 
wordt wanneer men kan spreken 
over een ‘verworven recht’. Een 
recht dat in de loop van de tijd is 
ontstaan en niet voortvloeit uit de 
wet, CAO, of afspraken. Een recht 
dat in feite stilzwijgend is ont-
staan. Dat zoek ik dan in de juris-
prudentie uit. Naast het uitzoek-

MEER OVER DANNICK LUCKSON
De Amsterdamse Dannick is als trainee werkzaam 
bij de FBO. Na een stageperiode van een half jaar bij 
BMDW Advocaten kwam Dannick in januari 2020 
bij de FBO terecht. De ambitieuze student verwacht 
volgend jaar twee bachelor studies af te ronden (be-
wegingswetenschappen en recht) en start volgend 
jaar met zijn master Privaatrecht. Dannick houdt 
zich bezig met het opstellen van juridische stukken, 
ondersteunt bij het beantwoorden van vragen van 
clubs en schrijft regelmatig artikelen voor het FBO 
magazine VoetbalZaken.

werk zijn er ook praktische zaken 
waarbij ik kan ondersteunen, zoals 
bij de totstandkoming van GVVA-
aanvragen. Een GVVA-aanvraag 
(Gecombineerde Vergunning voor 
Verblijf en Arbeid) is een werkver-
gunning voor spelers en speel-
sters buiten de EU die in Neder-
land willen voetballen. Ik zorg dan 
dat de juiste documenten aan het 
IND worden verzonden zodat de 
persoon in kwestie zo snel moge-
lijk op het veld kan staan. 
Ook schrijf ik zo nu en dan 
artikelen voor VoetbalZaken. De 
aangepaste solidariteitsbijdrage 
vanaf deze zomer is daar een 
voorbeeld van. Ook schrijf ik arti-

gelden specifieke regels voor. Je 
bent dus steeds op zoek naar de 
sport specifieke uitzondering, is 
die uitzondering er, of kun je die 
wellicht creëren. Daardoor ben je 
dus steeds bezig om creatieve op-
lossingen te vinden zodat sporters 
kunnen doen wat ze doen.’

Waar komt die interesse 
vandaan, denk je?
‘Mijn interesse in Sport in het al-
gemeen heeft er mijns inziens toe 
bijgedragen dat mijn interesse 
uitgaat naar Sportrecht. Ik heb 
tot mijn 18e jaar heel veel gevoet-
bald, eerst FC Oostzaan en daarna 
bij KFC in Koog aan de Zaan. De 
laatste tijd houd ik me meer bezig 
met zaalvoetbal. 
Ik heb sport altijd heel interessant 
gevonden, ik vind het leuk om 
mee te denken over oplossingen 
voor sporters om hun beroep zo 
goed mogelijk uit te kunnen oe-
fenen en zoveel mogelijk uit hun 
carrière te halen.’

Wat wil je bij de FBO berei
ken?
‘Op dit moment heb ik niet direct 
een stip aan de horizon, ik wil ge-
woon nog heel veel leren en goed 
worden in Sportrecht. Niet alleen 
door boeken te lezen maar ook 
door het opdoen van praktijker-
varing zodat ik straks zelfstandig 
clubs kan helpen.’

Zou jij als jurist bij de FBO 
aan de slag willen gaan?
‘Ja daar zou ik zeker voor open 
staan. Ik vind het super interes-
sant wat er op kantoor allemaal 
gebeurt, ik leer elke dag heel veel. 
Het FBO team is professioneel, 
informeel, familiare zelfs, iedereen 
kent elkaar goed en is goed op 
de hoogte van elkaars werk. Elke 
dag is het schouders eronder, dat 
maakt dat je erg gemotiveerd 
blijft en is het heel fijn werken.’ 

kelen op basis van uitspraken van 
de arbitragecommissie. Als er een 
uitspraak is die relevant kan zijn 
voor clubpersoneel, bijvoorbeeld 
over contracten waarin de nieuwe 
visie van de arbitragecommissie 
naar voren komt, dan tracht ik 
daar een gemakkelijk leesbaar 
artikel over te schrijven.’

Wat vind je zo mooi aan 
sportrecht?
‘Ik vind Sportecht vooral interes-
sant omdat het een mengelmoes 
is van een aantal rechtsgebieden. 
Hierdoor krijg je te maken met 
meerdere regels waardoor er 
verschillende uitkomsten kun-
nen zijn. De standaardregels die 
gelden voor arbeidsrecht, gelden 
niet allemaal voor sporters. (Top)
sporters zijn een speciale groep 
binnen de maatschappij en daar 

WIJ  
FELICITEREN

PEC Zwolle, 
110-jarig bestaan

(12 juni 1910)

SC Heerenveen, 
100-jarig bestaan

 (20 juli 1920)

RKC Waalwijk, 
80-jarig bestaan 

(26 augustus 1940)

FC Twente, 
55-jarig bestaan 

(1 juli 1965)

FC Utrecht, 
50-jarig bestaan 

(1 juli 1970)

En onze collega Dannick 
Luckson met zijn 22e 

verjaardag (12 juli 1998)
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AGENDA

AANBIEDING VOOR LEDEN FBO OP 
HR-KENNISBANK ‘CHECKIT’ 
Een aantal jaren geleden is de 
FBO samen met XpertHR een 
samenwerking aangegaan. 
XpertHR biedt een online ken
nisbank aan voor vragen op HR
gebied. Naast informatie zijn er 
tevens de Nederlandse CAO’s te 
vinden, de status van wetsvoor
stellen, voorbeelddocumenten, 
stappenplannen etc. 

XpertHR is onderdeel van Reed 
Business Information en on-
derhoudt de informatie op de 
kennisbank. Zo is geborgd dat de 
informatie altijd actueel is. Via de 
FBO kan elke BVO een korting op 
het lidmaatschap van XpertHR 

ontvangen. Een aantal BVO’s 
heeft daar reeds gebruik van ge-
maakt en maakt daar nog steeds 
gebruik van. 

Sinds kort heeft XpertHR een 
extra dienstverlening, ‘Checkit’. 
Checkit is speciaal ontwikkeld 
voor HR-personeel en accoun-
tants. Deze kennisbank is een 
lightversie van XpertHR. Er zijn 
checklists, infographics, instruc-
tievideo’s en de meest voorko-
mende documenten in te vinden. 
Voor een aantal organisaties is 
Checkit voldoende om achter-
grondinformatie te vinden of de 
eerstelijnsvragen te beantwoor-

Bent u als advocaat of jurist 
werkzaam in de sportsector, 
en heeft u behoefte aan meer 
overzicht van alle voor u relevante 
juridische regels? Meer dan tien 
verschillende experts maken u 
in de leergang Sport & Recht 
wegwijs in thema's zoals het ver-
enigingsrecht, schadeaanspra-
kelijkheidsrecht, arbeidsrecht en 
cao, Europees recht en de sport, 
matchfixing, seksuele intimidatie 
en nog veel meer. Vanuit ieder 
vakgebied gaat u aan de slag 
met zowel de achterliggende 
theorie als ook de toepassing in 

den waardoor een abonnement 
op de grotere maar ook duurdere 
kennisbank ‘XpertHR’ niet nodig 
is.

Voor de leden van de FBO is een 
speciale prijs overeengekomen. 
Voor slechts €19,95 per maand 
kunt u gebruikmaken van de 
kennisbank. Deze aanbieding is 
geldig tot en met 1 september 
2020.

Mocht u interesse hebben in 
Checkit, of meer informatie  
wensen, neemt u dan contact 
met ons op via  
andrea.timmerman@fbo.nl.  

Neem vóór 
1 september 
een abon
nement op 
Checkit voor 
slecht € 19,95 
per maand!
www.xperthr
checkit.nl/

Leergang 
Sport & Recht
Start 17-11-2020
www.vulaw.nl

LEERGANG SPORT & RECHT BIJ 
VU ACADEMY HET BELANG VAN 
EEN INTEGRALE JURIDISCHE  
BENADERING VAN SPORT EN RECHT. 

de praktijk. De leergang start op 
17 november 2020 o.l.v. prof. mr. 
Marjan Olfers. 
 
Voor meer informatie ga naar de 
webpagina van de leergang. 


