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VOETBAL    FOCUS
AFLOPENDE CONTRACTEN 
VAN SPELERS EN TRAINERS 
PER 30 JUNI 2021

De Nederlandse wet verplicht werkgevers in Nederland onder meer 
om werknemers uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijk 
contract schriftelijk te informeren over het verlengen of beëindi-
gen van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzegging’ 
geldt niet alleen voor verlengde contracten, maar ook voor eerste 
contracten. Deze wetgeving geldt voor al het personeel (en dus niet 
alleen voor trainers en spelers). Daarnaast hebben medewerkers 
met een aflopend contract in beginsel ook recht op een zogeheten 
‘transitievergoeding’.

Met betrekking tot aflopende 
verlengde contracten van spelers 
en trainers, is iedere club conform 
de CAO Contractspelers Betaald 
Voetbal en de CAO Trainer/Coa-
ches Betaald Voetbal verplicht een 
bepaalde procedure te doorlopen 
(zie artikel 6 van de van toepassing 
zijnde CAO).

Middels deze brief willen wij u 
wederom adviseren hoe het beste 
met deze zaken om te gaan. Wij 
raden u aan deze brief zorgvuldig 
te lezen en onze adviezen dien-
aangaande nadrukkelijk te volgen.

1. Beëindiging arbeidsover-
eenkomst speler/trainer 
conform CAO

Mededeling

Clubs die te maken hebben met 
een verlengd contract van een 
speler of trainer dat september 
2021 afloopt en niet verlengd zal 
worden, zijn volgens respectieve-
lijk de CAO Contractspelers Be-
taald Voetbal en de CAO Trainer/
Coaches Betaald Voetbal verplicht 
om de mededeling van beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst 
uiterlijk op 31 maart 2021 per aan-

eenkomst schriftelijk aan te geven 
of de arbeidsovereenkomst met 
de werknemer wordt verlengd, en 
zo ja, tegen welke voorwaarden. 

LET OP! Wanneer een werkgever 
deze aanzegverplichting in zijn 
geheel niet nakomt, dan is de 
werkgever aan de werknemer een 
vergoeding verschuldigd gelijk 
aan één bruto maandsalaris. Komt 
de werkgever die verplichting 
niet tijdig na, dan is de werkgever 
aan de werknemer de vergoed-
ing naar rato verschuldigd. Wij 
adviseren dan ook deze brief per 
aangetekende post, alsmede per 
email te versturen. 

Transitievergoeding

Voorts zijn sinds 1 juli 2015 werk-
gevers in Nederland in beginsel 
verplicht om werknemers een 
zogeheten ‘transitievergoeding’ 
te betalen, in geval de arbeids-
overeenkomst op initiatief van de 
werkgever wordt beëindigd. Werk-
nemers hebben recht op transitie-
vergoeding ongeacht de duur van 
het contract. Het niet verlengen 
van een tijdelijk contract valt hier 
ook onder.

De hoogte van deze transitie-
vergoeding is afhankelijk van de 
duur van het dienstverband in 
combinatie met het salaris en 
de leeftijd van de werknemer. 
Voor een exacte berekening van 
de transitievergoeding raden wij 
aan om gebruik te maken van 
de navolgende website van het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid:  
rekenhulptransitievergoeding.nl

LET OP! Ingeval de arbeids-
overeenkomst met wederzijds 
goedvinden of op initiatief van de 
werknemer is beëindigd (bijvoor-
beeld ingeval van een speler, om-
dat de speler zelf zijn arbeidsover-

getekend schrijven aan de des-
betreffende werknemer te doen. 

Indien deze mededeling niet of 
niet tijdig is gedaan, wordt de 
arbeidsovereenkomst in begin-
sel automatisch voortgezet tegen 
dezelfde voorwaarden voor de 
duur van één jaar. Deze brief dient 
aangetekend verzonden te wor-
den. Het persoonlijk overhandigen 
of per reguliere of elektronische 
post versturen van de brief is niet 
afdoende. 

2. Aanzegging en transitie-
vergoeding 

Aanzegging

Clubs zijn op grond van de wet 
ingeval van een aflopende ar-
beidsovereenkomst (die langer 
heeft geduurd dan zes maanden) 
verplicht de werknemer te infor-
meren omtrent de verlenging of 
niet-verlenging (een zogeheten 
‘aanzegging’). 

Deze verplichting geldt zowel bij 
eerste als bij verlengde aflopende 
arbeidsovereenkomsten. De werk-
gever dient uiterlijk een maand 
vóór afloop van de arbeidsover-
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eenkomst niet wenst te verlengen, 
een tenminste gelijkwaardige 
aanbieding heeft afgeslagen of 
reeds een contract heeft getekend 
bij een andere club) is er geen 
transitievergoeding verschuldigd. 
De bewijslast hiervan ligt echter 
bij de werkgever. 

Wij raden u in voorkomende 
gevallen dan ook aan een beëin-
diging op initiatief van de werkne-
mer schriftelijk vast te leggen (te 
denken valt hierbij aan het aange-
tekend verzenden van een brief, 
waarin de beëindiging op initiatief 
van de werknemer, bijvoorbeeld 
het afwijzen van een gelijkwaar-
dige of verbeterde aanbieding of 
het tekenen bij een andere club, 
wordt bevestigd). 

3. Concluderend en wat te 
doen als club?

Contractspelers/Trainers

Iedere contractspeler of trainer 
wiens arbeidsovereenkomst aan 
het einde van dit seizoen eindigt 
(op 30 juni 2021), dient van de club 
in beginsel een brief te ontvangen 
waarin medegedeeld wordt of de 
arbeidsovereenkomst wel of niet 
wordt verlengd. 

1. Op basis van de CAO’s dient de 
mededeling dat het contract 
wordt beëindigd bij verlengde 
contracten plaats te vinden op 
uiterlijk 31 maart 2021.

2. Op basis van de wet dient de 
aanzegging van beëindiging 
of verlenging bij eerste én ver-
lengde aflopende contracten 
uiterlijk een maand vóór het 
einde van het contract plaats te 
vinden.

Wij adviseren u om, ter voor-
koming van misverstanden, 
ieder aflopend contract van een 

contractspeler of trainer uiterlijk 
31 maart 2021 aangetekend aan 
te zeggen, middels de standaard-
brieven van de FBO, tenzij er 
individuele (bewuste) redenen zijn 
van het voorgaande af te wijken. 
Bijvoorbeeld:

-  indien de contractspeler of trai-
ner reeds een arbeidsovereen-
komst heeft (of gegarandeerd 
zal krijgen) bij een andere club 
per 1 juli 2021; of

- de club de overeenkomst tegen 
dezelfde voorwaarden wil laten 
doorlopen; of 

- indien de desbetreffende 
contractspeler of trainer een 
verbeterde of gelijkwaardige 
aanbieding heeft afgeslagen 
(en de club daarvan een bewijs 
heeft). 

Alsdan dient de trainer op uiterlijk 
31 maart 2021 en de contractspeler 
op uiterlijk 15 mei 2021 zelf de 
arbeidsovereenkomst schriftelijk 
te beëindigen (bij gebreke waar-
van het contract een jaar tegen 
dezelfde voorwaarden doorloopt). 
Ook is in die gevallen geen tran-
sitievergoeding verschuldigd: het 
initiatief tot beëindiging ligt dan 
immers bij de trainer/speler.  

Wij hebben standaardbrieven 
die u in het kader van het boven-
staande kunt gebruiken. Deze zijn 
te downloaden via onze website.

3 Per contractspeler en trainer 
dient – alvorens de brief met de 
mededeling wordt verzonden 
–  ingeval van beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst te 
worden bekeken of deze recht 
heeft op een transitievergoe-
ding. 

Overig personeel

Voor de goede orde wijzen wij u 
erop dat de regels van aanzegging 
en transitievergoeding die volgen 
uit de Wet werk en zekerheid en 
de Wet Arbeidsmark in Balans ook 
gelden voor het overig personeel. 

1. Op basis van de genoemde 
wetgeving dient daarom 
uiterlijk een maand vóór het 
einde van de arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd aan 
de desbetreffende medewerker 
te worden medegedeeld of de 
arbeidsovereenkomst zal wor-
den beëindigd of zal worden 
verlengd, en, ingeval van het 
laatste, tegen welke voorwaar-
den. 

2. Per medewerker dient bekeken 
te worden of deze ingeval van 
beëindiging van de arbeids-
overeenkomst recht heeft op 
een transitievergoeding.

Wij zijn ons er ten zeerste van 
bewust dat bovengenoemde 
materie niet eenvoudig is. Aarzelt 
u dan ook geen moment om 
ingeval van vragen of behoefte 
aan hulp rechtstreeks (en vóór 31 
maart a.s.) contact met ons op te 
nemen. Wij zullen dan samen met 
u de individuele casus of casussen 
bespreken en u hierin adviseren. 
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FBO VORDERT 
NAMENS CLUBS 
RUIM € 25.000,- 
TERUG BIJ FIFA
 
Bij het aanhangig maken 
van FIFA-procedures is het 
gebruikelijk dat clubs een 
(reglementair) bepaald 
voorschot dienen te be-
talen. Vorig jaar hebben 
wij in VoetbalZaken clubs 
gewezen op het feit dat deze 
voorschotkosten - nadat de 
desbetreffende procedures 
zijn afgelopen - ten onrechte 
niet (altijd) automatisch door 
de FIFA worden terugbetaald 
aan clubs.
 
Het afgelopen jaar is de FBO 
namens acht verschillende 
BVO’s hard bezig geweest om 
deze voorschotten alsnog te-
rugbetaald te krijgen. En met 
succes. De clubs hebben hun 
voorschotten inmiddels door 
de FIFA terugbetaald gekre-
gen. In totaal heeft dit deze 
clubs een bedrag van  
€ 25.133,- opgeleverd.
 
De FBO heeft bij de FIFA haar 
beklag gedaan over het feit 
dat deze voorschotkosten niet 
automatisch zijn terugbetaald 
en (soms jarenlang) op een 
bankrekening van de FIFA 
bewaard zijn gebleven.
 
Mochten er clubs zijn die naar 
aanleiding van dit bericht 
twijfels hebben over de vraag 
of zij ook recht hebben op een 
terugbetaling, dan kunnen 
deze uiteraard contact met 
ons opnemen. BEDRAGEN MINIMUMLOON  

PER 1 JANUARI 2021
De minimumloonstijging is dit jaar 
minder hoog dan voorgaande jaren. 
Alle werknemers die volgens het 
minimumloon verdienen, gaan er 
0,3% op vooruit. In voorgaande jaren 
lag deze loonstijging veelal boven 
de 1%.

De bedragen van het wettelijk mini-
mumloon gelden voor een volledige 
werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 
40 uur per week, afhankelijk van de 
sector waarin men werkt.

Per 1 april 2021 veranderen de regels rond het vergoeden van reis-
kosten definitief. Wie nu en in de toekomst veel thuis werkt, mag 
de bestaande vaste reiskostenvergoedingen dan niet langer blijven 
ontvangen. In plaats daarvan dienen medewerkers hun daad-
werkelijk gereisde zakelijke kilometers bij te houden voor de dagen 
dat zij naar kantoor komen. Zij moeten dan achteraf de reiskosten 
declareren.

Alleen werknemers die 36 weken per jaar, of 128 dagen per jaar naar 
kantoor reizen mogen met de nieuwe regels een vaste reiskostenver-
goeding ontvangen. Aangezien thuiswerken en digitale meetings door 
de Corona-epidemie tot de normaliteit behoren, zal het aantal werkne-
mers dat voor een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer in aanmer-
king komt sterk afnemen.

Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt opnieuw een vaste vergoeding 
bepalen op basis van het geschatte reispatroon van je medewerker. Het 
maken van zo’n prognose is in deze roerige tijd natuurlijk niet eenvou-
dig. Wijk je teveel af? Dan krijg je een naheffing. Een veel veiligere én 
flexibelere manier is om achteraf de daadwerkelijk gereisde kilometers 
van je werknemers te vergoeden. Zo compenseer je alleen de werkelijk 
gemaakte kosten én spring je gelijk in op de groeiende behoefte om 
duurzamer te reizen. Medewerkers kunnen dan namelijk zelf bepalen of 
ze de auto, het openbaar vervoer of de fiets nemen. Maar elke reis moet 
dan wél goed geregistreerd worden.   (bron: Arval) 

DE VASTE REISKOSTENVERGOEDING 
WORDT AFGESCHAFT
NIEUWE REGELGEVING IN HET KORT

Leeftijd Bruto per maand  
 (fulltime)

21 jaar en ouder € 1.684,80
20 jaar € 1.347,85
19 jaar € 1.010,90
18 jaar € 842,40
17 jaar € 665,50
16 jaar € 581,25
15 jaar € 505,45
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Is een spelerscontract dat verlengd is door middel van een 
zogeheten eenzijdige optie een ‘verlengd’ contract als be-
doeld in artikel 6 van de CAO Contractspelers Betaald Voet-
bal?
 
Ja, ook het lichten van eenzijdige optie is een verlenging in de zin van de CAO.

Wat gebeurt er als zowel een club als een contractspeler elkaar 
- ingeval van een verlengd contract - geen mededeling als ge-
noemd in artikel 6 van de CAO zenden?
 
Dan loopt het huidige contract tegen dezelfde voorwaarden voor een jaar door.

 

Is een transitievergoeding verschuldigd als de trainer of speler 
reeds een contract voor het komende seizoen bij een nieuwe 
club heeft getekend?
 
Nee, mits aangetoond kan worden dat de speler zelf zijn contract heeft opgezegd/
beëindigd. Het blijft ook in dit geval dus van belang om als club aan te kunnen tonen 
dat de desbetreffende speler of trainer zelf zijn contract niet wenst te verlengen.

Is het afdoende als de mededeling van beëindiging als genoemd in de 
CAO’s per mail gebeurt? Of als de speler of trainer tekent voor ont-
vangst?
 
Nee, de mededeling als bedoeld in de CAO’s dient (door club, contractspeler of trainer) aan-
getekend te worden verzonden.

Aflopende contracten

Is een transitievergoeding verschuldigd indien een werknemer zelf zijn 
contract heeft opgezegd/beëindigd?
 
Indien een werknemer (aantoonbaar) zelf zijn contract heeft opgezegd/beëindigd, is er geen 
transitievergoeding verschuldigd. De bewijslast is hierbij van belang. De club moet dan ook 
liefst zelf kunnen aantonen dat de werknemer het contract heeft beëindigd.
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INTER   VIEW

PAUL 
VAN DER KRAAN

De start van zijn carrière in het 
betaalde voetbal begon bij RKC 
Waalwijk en FC Den Bosch 
waarna hij als algemeen directeur 
gevraagd werd bij RBC, Vitesse, 
Fortuna Sittard, wederom FC Den 
Bosch en thans bij FC Twente.

Aan het einde van het huidige 
voetbalseizoen (september 2021) 
zal Paul FC Twente verlaten. Zijn 
pensioengerechtigde leeftijd is 
aangebroken. Op de vraag of hij 
in verband met de huidige co-

ronacrisis toch niet wat langer bij 
de club wil blijven, antwoordt Paul 
dat de tijd is aangebroken meer 
tijd aan zijn gezin te besteden. 
Een fulltime functie ambieert hij 
alsdan niet langer. ‘Het zou fijn 
zijn als ik de baas word over mijn 
agenda i.p.v. dat de agenda de 
baas is over mij’. 

Je bent directeur geweest 
bij diverse clubs. Blijft de be-
trokkenheid bij een club dan 
altijd even hoog?
‘Betrokkenheid is iets wat uit 
een persoon moet komen en het 
werk dat je doet. Ook bij andere 
branches zie je dat de directie 
regelmatig wisselt, kijk naar de 
topman van Shell, Unilever of ABN 
Amro. Waarom zou dat in het 
voetbal niet kunnen?’ 

Een aantal clubs verkeerden 
in een moeilijke situatie 

toen jij werd aangesteld. Is 
het gezond maken van een 
club ook niet een andere 
insteek om ergens als direc-
teur gevraagd te worden?
‘In een latere fase ten tijde van For-
tuna Sittard ben ik me meer gaan 
richten op het gezond maken van 
een club. Bij Fortuna bijvoorbeeld 
ben ik ook maar een klein jaar 
werkzaam geweest. Ik zag het als 
een opdracht om te proberen de 
club er bovenop te helpen en toe-
komstperspectief te bieden.’

En nu speelt de coronacrisis, 
waar FC Twente natuurlijk 
ook last van ondervindt. Zijn 
er zaken die in jouw optiek 
ontbreken als het gaat om 
de steun vanuit de FBO?
‘Nee vanuit de FBO mis ik niets. 
De mailingen over bijvoorbeeld 
de NOW-regeling waren ruim 
voldoende. Ander prima werk 

Paul van der Kraan (67 jaar), is thans 
werkzaam als algemeen directeur bij  
FC Twente en woonachtig in Den Bosch. 
Het CV van Paul is vele functies bij 
betaaldvoetbalorganisaties rijk. Paul’s 
expertise werd meermaals ingeschakeld 
om clubs er weer bovenop te helpen.
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vanuit de FBO was het sociaal 
akkoord. Dat was in het begin 
van de pandemie toen de FBO 
gesprekken voerde met de spe-
lersvakbonden VVCS en ProProf, 
aangaande noodmaatregelen 
voor het betaald voetbal. Dit heeft 
ertoe geleid dat er een sociaal 
akkoord is bereikt. Daar hebben 
we zeker gebruik van gemaakt. 
Maar daarna zie je dat iedereen 
zijn eigen weg gaat. Wij hebben 
geen corona-reductie op het 
salaris meer toegepast, omdat 
wij het spelersbudget in zijn 
totaliteit hebben teruggebracht 
met 1,5 miljoen. Ten aanzien van 
het kantoorpersoneel hebben wij 
een reorganisatie doorgevoerd, 
waardoor we daar ook een kleine 
miljoen Euro bespaard hebben. 
Wij hebben ons op het standpunt 
gesteld dat het huidige personeel 
geen salaris hoeft in te leveren 
want dat hebben we aan de voor-
kant dus geregeld.

Wat ik wel mis in deze periode is 
dat onze stem gehoord wordt in 
Den Haag. Ik geloof dat iedereen 
zijn best doet, maar wellicht ge-
bruiken wij niet de juiste ingang-
en of gebruiken we niet de juiste 
toon. We zijn behoorlijk op onszelf 
aangewezen. De crisis is nu een 
jaar gaande en we hebben in 
tegenstelling tot andere branches 
tot nog toe niet heel veel bereikt 
in Den Haag.’

Verandert de voortdurende 
coronacrisis jouw toekomst-
plannen bij FC Twente?
‘Ik laat de club achter met heldere 
en duidelijke oplossingen hoe 
financiële uitdagingen opgelost 
kunnen worden. Daar zijn een 
aantal scenario’s voor gemaakt en 
die proberen we nu uit te werken. 
Ik vind dat de club stabiel moet 
blijven, ook als ik vertrek. Mijn 
opvolger moet niet meteen aan-
lopen tegen een crisis.’

Heb jij collega’s gekend die 
nog niet van het bestaan 
van de FBO afwisten?

‘Nee, of dan spreek ik over 30 jaar 
geleden. De clubs waar ik gewerkt 
heb hebben altijd veelvuldig 
gebruik gemaakt van de service 
en dienstverlening van de FBO. Ik 
denk dat ik in de afgelopen jaren 
een groot afnemer ben geweest, 
en naar tevredenheid. De FBO is 
altijd bereikbaar, het maakt niet 
uit wanneer je belt. Zo ook een 
paar weken geleden ‘s-avonds 
om een uur of 22.00, toen appte 
ik Serge. En binnen 10 minuten 
reageerde hij met de juiste ant-
woorden. ‘S-avonds om 22.00 uur 
zijn er maar weinigen die ik kan 
bereiken hoor!

De FBO is dan ook een van de 
eerste partijen die ik bel om 
advies en steun te vragen. Met 
name op juridische gebied, zoals 
bij spelers- en sponsorcontracten, 
juridische trajecten waarin we 
terecht kwamen, waaronder rich-
ting de KNVB. Maar ook trajecten 
waarin wij aansprakelijk werden 
gesteld en wij een eerste advies 
inwonnen bij de FBO. Voor wat 
betreft de HR-trajecten kan ik me 
herinneren dat wij in mijn tijd bij 
Vitesse veel samenwerkten met 
de FBO.’

Maakt FC Twente gebruik 
van advocatenkantoren?
‘Ja, wij hebben een vast advoca-
tenkantoor dat wij zo nu en dan 
inschakelen. Bijvoorbeeld indien 
wij veel haast hebben of wanneer 
we specialistische kennis nodig 
hebben. Onlangs nog, toen wij een 
claim ontvingen van 1,5 ton met 
betrekking tot het onrechtmatig 
gebruik van muziek. Deze zaak 
hebben we op aanraden van de 
FBO bij een specialist neergelegd.’

De FBO heeft een partner-
oveenkomst met Marxman 
Advocaten, maakt FC Twen-
te daar ook gebruik van?

‘Wij hebben de policy die kanto-
ren in te schakelen, die aan ons 
gebonden zijn binnen de spon-
sorgroepering.’

Hoe sta jij tegenover de 
eventuele fusie tussen de 
Eredivisie CV en de Coöpe-
ratie Eerste Divisie?
‘Ik sta daar positief tegenover. Wel 
dient er duidelijkheid te bestaan 
over de verschillende belangen 
van clubs. We dienen die clubs te 
vertegenwoordigen die dezelfde 
belangen hebben. Daar zal een 
onderscheid in gemaakt moeten 
worden. Niet alle clubs dienen 
één stem te krijgen. De inrich-
ting van de governance is daarbij 
bovendien erg belangrijk.’ 

Je stopt aan het einde van 
het seizoen bij FC Twente. 
Je hebt de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt en 
je ambieert geen fulltime 
functie meer. Wat zijn jouw 
toekomstplannen? 
‘Ik wil met name meer vrije tijd. 
Een of twee dagen in de week wil 
ik nog wat blijven doen, advi-
serend, in een commissariaat 
bijvoorbeeld.  Ik heb inmiddels de 
pensioengerechtigde leeftijd be-
reikt en ik vind het mooi geweest. 
Ik ‘moet’ nu heel veel dingen en 
straks wil ik niks meer moeten en 
alleen maar de leukere dingen 
doen.’

VDK Consultancy, ben je 
daar nog actief in?
‘Mijn consultancybureau staat in 
deze coronatijd op een laag pitje. 
Het werk bij FC Twente kost tijd 
genoeg, de werkzaamheden en 
het reizen tussen Den Bosch en 
Enschede. Ik heb een apparte-
ment in Enschede, maar deson-
danks reis ik toch redelijk wat om 
ook aandacht te kunnen geven 
aan het thuisfront.’  

‘DE FBO IS ALTIJD BEREIKBAAR, HET MAAKT NIET UIT 
WANNEER JE BELT. S-AVONDS OM 22.00 UUR ZIJN ER 
MAAR WEINIGEN DIE IK KAN BEREIKEN HOOR!’
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PARTNERS FBO

WIJ  
FELICITEREN

ALSNOG
Onze collega Simone van 
den Bos met haar 15-jarig 

dienstverband  
(1 februari 2006)

COLOFON
VoetbalZaken is een uitgave van 

de FBO voor de bedrijfstak  
betaald voetbal. 

Bezoekadres
Woudenbergseweg 21

3707 HW Zeist
Telefoon: 0343 - 438 430

E-mail: voetbalzaken@fbo.nl
Internet: www.fbo.nl

Twitter: @FBONL
LinkedIn: Linkedin.com/company/

federatie-van-betaald-voetbal-
organisaties

Vormgeving en realisatie
Fier.media

AGENDA

31 maart a.s.
Uiterste  

beëindigingsdatum 
contract  

spelers/trainers

HAI BERDEN NIEUWE VOORZITTER FBO
Hai Berden is vanaf 1 januari 2021 de nieuwe voor-
zitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de FBO. 
Hai Berden volgt daarmee Servé Kuijer op, die de 
RvT van de FBO de afgelopen 10 jaar als voorzitter 
heeft geleid. 

Hai Berden is van 2003 tot 2018 voorzitter ge-
weest van VVV Venlo. Op dit moment is hij tevens 
voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) 
van de Seacon Logistics Group.  

ERIC OOMEN NIEUW RVT LID FBO
Naast Servé Kuijer is ook Jan Gerrits vervangen als 
lid van de RvT van de FBO. Hij wordt opgevolgd 
door Eric Oomen. Eric Oomen is onder meer van 
1998 tot 2009 lid geweest van de RvC van NEC Nij-
megen en is sinds 2009 voorzitter van de RvC van 
de Voetbalacademie van NEC en TOP Oss.

De vervanging van Servé Kuijer en Jan Gerrits 
komt voort uit het feit dat beiden het einde van 
hun zittingstermijn hebben bereikt. 

SALARISBENCHMARK  
VOETBALTECHNISCHE 
FUNCTIES 2020/2021
In januari jl. is de nieuwe salarisbenchmark voetbaltech-
nische functies 2020/2021 aan de leden gezonden. 

De benchmark bevat een overzicht van de salarissen van 
voetbaltechnische functies binnen de betaaldvoetbalorgani-
saties. De benchmark is het vervolg op de publicatie van de 
benchmark van voetbaltechnische functies betaald voetbal 
seizoen 2017/2018 en bevat ook vergelijkingen met cijfers uit 
dat seizoen.

De benchmark is niet te downloaden via onze website, zulks 
ter voorkoming van ongewenste bekendwording van cijfers bij 
externen. Mocht u de benchmark willen ontvangen, of heeft 
u vragen, neemt u dan contact op met Andrea Timmerman 
(FBO) 0613951081 / andrea.timmerman@fbo.nl 
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