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VOETBAL    FOCUS
CAS UITSPRAAK INZAKE
NIET-BETAALDE TRANSFERSOM

Feiten 
In 2018 maakte een speler die 
onder contract stond bij een 
Nederlandse club een definitieve 
transfer naar een buitenlandse 
club. In het kader van deze 
transfer onderging deze speler 
een aantal medische keuringen, 
waarbij volgens de buitenlandse 
club een potentieel fysiek 
probleem werd vastgesteld. 
De kliniek waar de speler de 
keuringen had afgelegd had 
daarentegen wel een tijdelijke 
medische verklaring afgegeven, 
waarmee zij aangaven dat zij de 
speler - ondanks het vermeende 
fysieke probleem - wel in staat 
achtte om zonder gevaar op 
professioneel niveau te voetballen. 

Drie maanden na de transfer werd 
de speler (opvallend genoeg) 
alweer getransfereerd naar een 
andere club. Na die club vervolgde 
de speler zijn carrière nog bij 
meerdere clubs, waar hij - zonder 
enige fysieke belemmeringen - uit 
kwam in tientallen wedstrijden,. 

Aangezien de buitenlandse club 
naar aanleiding van de gang 
van zaken de overeengekomen 
transfersom weigerde te 
betalen, heeft de FBO namens 
de Nederlandse club een claim 
ingediend bij de FIFA Player’s 
Status Committee (FIFA PSC) 
met daarin het verzoek om de 
buitenlandse club op te dragen 
de verschuldigde transfersom te 
betalen. Hoewel de Nederlandse 
club volledig door de FIFA PSC in 
het gelijk werd gesteld, tekende de 
wederpartij beroep aan bij het CAS.   

Geschil 
De buitenlandse club voerde 
bij het CAS aan dat er geen 
transfersom verschuldigd 
was en naar de mening van 
de buitenlandse club waren 
er twee mogelijkheden (met 
betrekking tot de vermeende 

ontdekte fysieke klachten) die 
deze stellingname juridisch 
zouden rechtvaardigen. Ofwel 
de Nederlandse club was op 
de hoogte van de vermeende 
fysieke klachten van de speler 
en probeerde de buitenlandse 
club op te lichten. Ofwel de 
Nederlandse club was niet op 
de hoogte geweest van de 
vermeende klachten, maar in 
dat geval zou de Nederlandse 
club hebben nagelaten om alle 
medische keuringen goed uit te 
voeren en zodoende met grote 
nalatigheid hebben gehandeld 
tegenover de buitenlandse club. 
Dan zou er dus sprake geweest 
zijn van dwaling. Daarnaast voerde 
de buitenlandse club nog aan 
dat zij door de Nederlandse club 
zwaar onder druk zou zijn gezet 
om de transferovereenkomst zo 
snel mogelijk te ondertekenen. 
In elk geval zou de 
transferovereenkomst volgens de 
buitenlandse club vernietigbaar 
zijn en zodoende moest de 
transfersom onverschuldigd 
blijven. 

De FBO voerde namens de 
Nederlandse club onder 
meer aan dat aan alle 
opschortende voorwaarden in 
de transferovereenkomst was 
voldaan, namelijk:  
1) de buitenlandse club 
en de speler moesten 
voor een bepaalde datum 

overeenstemming bereiken 
t.a.v. een arbeidsovereenkomst; 
2) de Nederlandse club en de 
speler moesten komen tot een 
einde van hun dienstverband 
met wederzijds goedvinden. 
Aangezien aan beide 
voorwaarden was voldaan, diende 
de buitenlandse club zich te 
houden aan haar contractuele 
verplichtingen, welke de betaling 
van de transfersom inhield. 

Een medische keuring was 
nooit onderdeel van c.q. nooit 
een vereiste geweest voor de 
transferovereenkomst en was 
aldus ook niet opgenomen als 
(opschortende) voorwaarde. De 
FBO voerde aan dat dit ook niet 
nodig was, omdat het ‘common 
practice’ is in het betaald voetbal 
dat een dergelijke medische test 
wordt uitgevoerd vóórdat een 
speler een arbeidsovereenkomst 
tekent bij zijn nieuwe club. Het 
komt bovendien voor rekening en 
risico van de aankopende club om 
zo’n medische test te arrangeren. 
Hier had de buitenlandse club 
volgens de FBO verder ook 
voldoende tijd voor gehad. 

De FBO voerde daarbij verder 
nog aan dat als het CAS hieraan 
voorbij zou gaan, de Nederlandse 
club in ieder geval naar eer en 
geweten had gehandeld, hetgeen 
zou blijken uit de medische tests 
die de Nederlandse club in het 
verleden zelf bij de speler had uit 
laten voeren. De Nederlandse club 
mocht er dan ook op vertrouwen 
dat de speler gezond was, 
aangezien uit alle medische tests 
bij zowel de Nederlandse club als 
ook bij de club waar hij daarvoor 
werkzaam was, bleek dat de speler 
kerngezond was. 

Oordeel CAS en conclusie 
Het CAS heeft in deze 
zaak twee vragen moeten 

OFWEL DE NEDERLANDSE CLUB 
PROBEERDE DE BUITENLANDSE CLUB OP 
TE LICHTEN, OFWEL ER WAS SPRAKE 
VAN DWALING

beantwoorden. Enerzijds de 
vraag of de transferovereenkomst 
rechtsgeldig en bindend gesloten 
was en anderzijds daarbij de 
vraag of - als zulks het geval 
was - de buitenlandse club dan 
een geldige reden had om de 
transferovereenkomst alsnog niet 
na te komen. 

De Arbiter kwam tot het oordeel 
dat de transferovereenkomst 
rechtsgeldig gesloten was en 
aan alle vereisten voor een 
overeenkomst voldeed. Volgens 
de Arbiter was er geen sprake 
van oplichting, aangezien er 
geen bewijs voor handen was dat 
de speler aantoonbaar fysieke 
problemen had of had gehad. 
Daarnaast kon de buitenlandse 
club ook niet aantonen dat de 
Nederlandse club op de hoogte 
was van de zogenaamde fysieke 
problemen en de intentie had 
om de buitenlandse club op te 
lichten. De Nederlandse club 
heeft verder duidelijk kunnen 
bewijzen dat de speler tot op de 
dag van vandaag perfect in staat 
is om op professioneel niveau te 
voetballen. 

Verder kwam de Arbiter tot 
het oordeel dat er ook geen 
sprake was van dwaling. In de 
voetbalindustrie is het algemeen 
bekend dat er onderzoek 
gepleegd dient te worden 
naar de sportieve prestaties en 
medische gesteldheid van een 
speler vóór het aangaan van 
een arbeidsovereenkomst met 
een speler. De buitenlandse 
club heeft niet duidelijk kunnen 
aantonen dat er een reden was 
om dit onderzoek niet goed 
te kunnen uitvoeren en aldus 
kon zij zich er niet op beroepen 

dat zij niet van de vermeende 
problemen op de hoogte konden 
zijn.  

Als laatste boog de Arbiter zich 
over de analogie tussen een 
transferovereenkomst en een 
koopovereenkomst. Volgens 
de Arbiter moet er zorgvuldig 
worden omgegaan met deze 
vergelijking en gaat deze dan ook 
niet op in deze situatie. Met een 
transferovereenkomst wordt er 
namelijk geen ‘recht’ verkregen 
op de speler zelf, maar enkel een 
recht om de speler over te mogen 
schrijven. Op deze mogelijkheid 
om een speler over te kunnen 
schrijven is er, zo oordeelde de 
Arbiter, nooit een belemmering 
geweest. 

Het CAS heeft de Nederlandse 
club – in deze zaak aldus door de 
FBO bijgestaan – op alle punten in 
het gelijk gesteld en veroordeelde 
de buitenlandse club tot de 
betaling van de transfersom, plus 
rente en juridische kosten.  

Conclusie
Eens te meer blijkt uit deze 
uitspraak dat het hebben van 
een duidelijke en (juridisch) 
juist  geredigeerde transfer-
overeenkomst van cruciaal belang 
kan zijn om conflicten te voor-
komen. Doordat onder meer de 
opschortende voorwaarden in 
deze overeenkomst helder gefor-
muleerd waren, kon daarover al 
geen enkele discussie bestaan. 
Verder maakt de uitspraak duide-
lijk dat het keuren van een speler 
voorafgaand aan de onderteke-
ning van een spelerscontract niet 
alleen noodzakelijk, maar inmid-
dels ook gebruikelijk wordt geacht 
binnen het betaald voetbal. 

Op 19 augustus jl. heeft het CAS (Court of 
Arbitration for Sport) uitspraak gedaan 
in een geschil tussen een Nederlandse 
en een buitenlandse voetbalclub. Het 
geschil betrof de vraag of de gesloten 
transferovereenkomst rechtsgeldig en 
bindend was en daarbij of de buiten-
landse club een geldige grond had om 
de transfersom niet te betalen. 
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Het vaccin beschermt jou 
en iedereen om je heen

Deze regels blijven belangrijk:

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Houd 1,5 meter afstand. 
Geef elkaar de ruimte.

Klachten?
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Twijfel over vaccineren? 

Laat je informeren
We gaan weer terug naar het ‘normale’ leven. 
Maar het coronavirus is nog niet weg! Door je te laten 
vaccineren bescherm je jezelf en de mensen om 
je heen. Zo voorkomen we overvolle ziekenhuizen, 
IC’s en nieuwe coronamaatregelen.

Meer informatie 
vind je op de 

website van de 
Rijksoverheid.nl 

FBO STEUNT INITIATIEF MKB EN 
VNO/NCW
 
Het coronavirus is nog niet weg en de dreiging 
van opnieuw oplopende besmettingscijfers en 
overbelasting van de zorg blijft. Nieuwe beper-
kende maatregelen die burgers en ondernemers 
weer hard raken, liggen dan op de loer en kunnen 
het land weer in de houdgreep nemen als we 
niks doen.

Hoge vaccinatiegraad nodig
Een hoge vaccinatiegraad is cruciaal om dit sce-
nario te voorkomen. Door zich te laten vaccineren 
voorkomen mensen dat ze in het ziekenhuis 
terechtkomen en raakt de zorg niet overbelast, 
met alle gevolgen van dien. We weten dat in ons 
land bijna 2 miljoen mensen nog níet zijn gevac-
cineerd.

Werkgevers kunnen een rol spelen bij het verho-
gen van de vaccinatiegraad. Daarom zijn MKB Ne-
derland en VNO/NCW de campagne ‘Twijfel over 
vaccineren? Laat je informeren’ gestart.

Wat kunt u doen?
Als werkgever kunt u helpen om misverstanden 
over het coronavaccin weg te nemen en uw me-
dewerkers wijzen op het grote maatschappelijke 
belang van vaccineren. Hoe? Bijvoorbeeld door 
een informatieve A4-poster (of A3-formaat) over 
het belang van vaccineren op te hangen in uw 
bedrijf.  Deze poster is te downloaden via de site 
van MKB en VNO/NCW. Verder is het goed om 
medewerkers te blijven wijzen op de basisregels 
die onverkort gelden: thuisblijven en testen bij 
klachten, afstand houden, handen wassen en nie-
zen in de elleboog. 
 
Ga in gesprek met mensen die twijfelen
Er zijn mensen met twijfels. Ook zijn er mensen 
die simpelweg niet of onjuist zijn geïnformeerd. 
Merkt u dat in uw bedrijf? Ga met hen in gesprek. 
Twijfelt u zelf? Laat u dan informeren.
 
Voor meer informatie, zie: https://www.vno-ncw.nl/
content/twijfel-over-vaccineren-laat-je-informeren

manieren de gezondheid of veilig-
heid van medewerkers en pati-
enten niet kan worden gewaar-
borgd. Zo zal hij zich in ieder geval 
moeten inspannen de werknemer 
te herplaatsen op een andere afde-
ling of in een (iets) andere functie 
binnen de organisatie. Is dit niet 
mogelijk, dan lijkt de loonstop 
geboden. Eenzelfde redenering als 
voorgaande kan worden gevolgd 
ten aanzien van de arbeidsrech-
telijke maatregelen “eenzijdige 
functiewijziging” en “beëindi-
gen arbeidsovereenkomst”. Het 
verlenen van ontslag op staande 
voet op grond van een dringende 
reden - in dit geval bestaande uit 
het weigeren zich te laten vaccine-
ren - gaat (vooralsnog) een brug 
te ver. Een staandevoets ontslag is 
een zeer verregaande maatregel 
en moet worden beschouwd als 
een ultimum remedium (“laatste 
redmiddel”). Onlangs heeft het Ge-
recht op Curaçao zich hierover uit-
gelaten. De conclusie was dat het, 
zonder wettelijke vaccinatieplicht, 
niet is toegestaan een werknemer 
om deze reden op staande voet te 
ontslaan. Het ontslag op staande 
voet hield dus geen stand. Er kun-
nen echter omstandigheden zijn 
die maken dat voortzetting van de 
arbeidsverhouding onhoudbaar 
is. Van dit laatste was volgens de 
rechter op Curaçao in dat geval 
sprake, en ging om die reden over 
tot ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst. 

Recht op loon tijdens ziekte?
Het kan natuurlijk voorkomen dat 
een werknemer die zich weigert te 
laten vaccineren, ziek wordt (met 
corona-klachten). Op grond van 
de wet hebben werknemers recht 
op loondoorbetaling tijdens ziekte. 
Een uitzondering hierop is wan-
neer de ziekte met opzet is veroor-
zaakt. Dit houdt in dat de opzet 
moet zijn gericht op het veroorza-
ken van ziekte. Dat is in deze niet 
het geval (absurde uitzonderingen 
daargelaten), met als gevolg dat de 

werkgever het loon gewoon moet 
doorbetalen. 

Privacy
Let op de privacyrechten van de 
werknemers! Werkgevers mogen 
bij hun werknemers geen navraag 
doen over het zich wel of niet 
hebben laten vaccineren. Werkne-
mers zijn er in ieder geval niet toe 
verplicht hierop te antwoorden. 
Uiteraard kan een werknemer 
dit vrijwillig mededelen, maar 
het antwoord mag niet door de 
werkgever worden geregistreerd in 
de personeelsregistratie (of ergens 
anders). Doet de werkgever dit wel, 
dan verwerkt deze daarmee bij-
zondere persoonsgegevens en dit 
is niet toegestaan op grond van de 
Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG). Via de bedrijfs-
arts erachter komen of de werkne-
mers al dan niet gevaccineerd zijn, 
gaat ook niet lukken. Mogelijk dat 
de bedrijfsarts wel over deze infor-
matie beschikt, echter mag hij dit 
op grond van zijn beroepsgeheim 
niet doorgeven aan de werkgever. 
De bedrijfsarts mag enkel doorge-
ven of een werknemer wel of niet 
geschikt is voor het uitvoeren van 
zijn werk.  

Tot slot
Van belang is op te merken dat dit 
artikel niet als uitputtend dient te 
worden beschouwd. De hoeveel-
heid rechtspraak op het vlak van 
vaccineren is uiterst beperkt en de 
coronapandemie heeft maar weer 
eens uitgewezen dat het Neder-
lands arbeidsrecht verre van recht-
toe-rechtaan is. Van geval tot geval 
dient de werkgever zorgvuldige 
afwegingen te maken alvorens 
wordt overgegaan tot het nemen 
van besluiten en/of het treffen van 
maatregelen. Mocht u vragen heb-
ben naar aanleiding van dit onder-
werp en/of bepaalde (specifieke) 
kwesties willen bespreken, neem 
dan contact op met Laura van Put-
ten (FBO) via: 06-47029271 / Laura.
vanputten@fbo.nl. 

De typisch natte, Hollandse zomer is bijna voorbij, 
en steeds meer werknemers keren terug op de 
werkvloer. De COVID-19 pandemie duurt echter 
nog immer voort, en daarmee ook de juridische 
vraagstukken die daarbij komen kijken. Een vraag 
die bij veel werkgevers speelt, en waarop in dit 
artikel zal worden ingegaan, is: “Mag ik mijn 
werknemers verplichten zich te laten vaccineren 
tegen Corona?”.

VERPLICHTE VACCINATIE 
VOOR WERKNEMERS?

rechten te respecteren, en de lat 
om hierop een inbreuk te mogen 
maken ligt hoog. 

Daar tegenover staat echter wel 
de wettelijke zorgplicht van de 
werkgever om te zorgen voor 
een veilige en gezonde werkplek 
voor werknemers én derden. Dit 
door maatregelen en voorzie-
ningen te treffen ter voorkoming 
of beperking van de kans op 
corona-besmettingen op het 
werk. Hoewel hieruit geen wet-
telijke vaccinatieplicht kan worden 
herleid, speelt deze zorgplicht wel 
een rol bij de vraag of een inbreuk 
op de grondrechten wel of niet is 
toegestaan. Het komt dan neer op 
een belangenafweging: het belang 
van de werkgever bij het verplicht 
vaccineren vs. het belang van de 
werknemer om dat niet te doen. 

Verplichten mag dus niet, mag vra-
gen wel? Ja, zeker. Toch dient de 
werkgever ervoor te waken dat dit 
echt een zuiver vrijblijvend verzoek 

is en zonder dat hier (negatieve) 
consequenties mee gepaard gaan. 
Gelet op de machtsverhouding 
kan een dergelijk verzoek al gauw 
minder vrijblijvend worden ervaren 
dan initieel bedoeld. 

Maar wat dan?
Nu het afdwingen van vaccineren 
niet mogelijk is, rijst de vraag welke 
arbeidsrechtelijke maatregelen 
dan nog wel resteren voor de 
werkgever. 

Op grond van de instructiebe-
voegdheid van de werkgever, kan 
deze de werknemer bepaalde 
instructies opleggen. Eerder dit 
jaar heeft de Voorzieningenrech-
ter te Utrecht bepaald dat het de 
werkgever op grond van diens 
instructierecht was toegestaan 
een mondkapjesverplichting op 
te leggen, en bij weigering ervan 
het loon op te schorten. Dit was 
volgens de voorzieningenrechter 
geen ongerechtvaardigde inbreuk 
op de grondrechten van de werk-
nemer. Een vaccinatieverplichting 
gaat echter wel een flink stuk 
verder. 

Toch lijkt de mogelijkheid tot 
een stopzetting van loon van een 
werknemer die zich weigert te 
laten vaccineren en daardoor niet 
op het werk wordt toegelaten door 
de werkgever, niet te zijn uitge-
sloten. De wet bepaalt hierover 
“geen arbeid, wel loon, tenzij het 
niet-werken in redelijkheid voor re-
kening van de werknemer komt.”. 
Ook hier komt het weer uit op een 
belangenafweging, waarbij het 
aannemelijk is dat dit doorgaans 
in het voordeel van de werknemer 
uitvalt doordat deze zich op een 
grondrecht beroept. Bepaalde 
(uitzonderlijke) situaties waarbij het 
belang van de werkgever preva-
leert, zijn echter wel voorstelbaar. 
Denk bijvoorbeeld aan het werken 
in een ziekenhuis met kwetsbare 
patiënten. Wel zal de werkgever 
moeten aantonen dat op andere 

Vaccinatieplicht?
Vooropgesteld: er is in Nederland 
geen wettelijke vaccinatieplicht. 
Vaccineren gebeurt op vrijwil-
lige basis. Een vordering van de 
werkgever om een werknemer 
door de rechter te laten veroorde-
len tot vaccinatie, is dus nagenoeg 
kansloos. Diverse grondrechten 
van werknemers worden name-
lijk geraakt: 1) het grondrecht van 
burgers op onaantastbaarheid 
van het menselijk lichaam (artikel 
11 Grondwet) en het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer (artikel 10 Grondwet). 
De werkgever dient deze grond-
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FBO TRAINING 
VERTROUWENS
CONTACTPERSONEN 
2021

Op 19 september 2019 en op 5 
november 2020 heeft de FBO 
trainingen georganiseerd voor 
de vertrouwenscontactpersoon 
(VCP) van de BVO’s. Dit jaar vond 
de training online plaats op 3 juni 
jl. Aan deze laatste training heb-
ben in totaal 14 personen deel-
genomen, waarbij zij tevens een 
certificaat in ontvangst hebben 
kunnen nemen.  
 
Aanleiding voor de training 
waren de gewijzigde licentie-
eisen en UEFA-eisen ten aanzien 
van het bieden van een veilig 
sportklimaat voor sporters en 
werknemers. Het is per 1 juli 2020 
verplicht voor BVO’s om een VCP 
aan te wijzen en deze te laten 
deelnemen aan een training voor 
VCP’s. Afgelopen seizoen was een 
overgangsjaar en mocht men het 
seizoen gebruiken voor het op-
stellen van veilig sociaal klimaat.

De training bestond uit een 
voorbereidende module en twee 
dagdelen training. Door deze 
voorbereidende online module 
kreeg men inzicht in begrippen 
als (seksuele) intimidatie, discri-
minatie, pesten en agressie en 
wat men als VCP kan doen om de 
sociale veiligheid op de club te 
vergroten. De training werd ver-
zorgd door Maaike Pekelharing 
van NOC*NSF.  

Meer informatie over dit onder-
werp of over deze trainingen is te 
vinden op:
centrumveiligesport.
nl en sportopleidingen.nl/
sportopleidingen/374-vertrou-
wenscontactpersoon

Vragen? Neem contact op met 
Timmerman (FBO)

INTER   VIEW

KEVIN
BRINKERS

Kevin (26) uit Alphen aan den Rijn is van 1 juli tot en met 30 septem-
ber werkzaam bij de FBO als stagiair juridische zaken. Kevin studeert 
momenteel Arbeid & Onderneming (Arbeidsrecht) aan de Universiteit 
van Amsterdam. Naast zijn interesse voor voetbal heeft Kevin een 
grote passie voor judo. 

Wat is jouw taak bij de FBO?
‘De drie maanden dat ik stage 
loop bij de FBO houd ik me 
voornamelijk bezig met het 
ondersteunen van de juristen op 
diverse gebieden. Denk aan het 
ondersteunen bij de aanvraag van 
GVVA’s (Gecombineerde Vergun-
ning voor Verblijf en Arbeid), het 
opstellen van partnerovereenkom-
sten, het redigeren en controleren 
van contracten etc. Ook zal ik voor 
deze editie van VoetbalZaken een 
artikel schrijven over de CAS-zaak 
(Court of Arbitration for Sport) die 
de FBO namens een Nederlandse 
betaaldvoetbalorganisatie heeft 
gewonnen. Het betrof hier de 
vraag of een bepaalde  transfe-
rovereenkomst rechtsgeldig en 
bindend was en of de Nederlandse 
club recht had op een transferver-
goeding.

Jouw stage bij de FBO, is 
het tot nu toe wat je ervan 
verwachtte?
‘Voorafgaand aan het college van 
Serge Rossmeisl heb ik even moe-
ten googelen wat de FBO precies 
deed, ik had nog nooit van de FBO 
gehoord. Tijdens het gastcollege 
dat Serge gaf aan de UvA kreeg ik 
wel een goed beeld van Serge als 
persoon, niet zozeer van hoe het er 
bij de FBO aan toe zou gaan. Uiter-
aard vertelde hij wat de FBO deed, 

maar het beeld dat ik van juristen 
in het betaald voetbal had was wel 
anders. Mijn beeld werd gevormd 
door wat ik op TV zag. Totaal an-
ders dan bij de FBO. Er heerst hier 
een fijne werksfeer, informeel met 
korte lijnen. 

Ik had qua werkzaamheden wel-
licht meer zaken op het gebied 
van arbeidsrecht verwacht, het 
zijn met name contracten waar de 
juristen druk mee zijn. Daarnaast 
– mede door mijn onbekend-
heid met de FBO – had ik me niet 
gerealiseerd dat de FBO alleen 
werkt voor de betaaldvoetbalor-
ganisaties en niet direct voor de 
voetballers zelf. De voetballers 
richten zich m.b.t. het behartigen 
van hun belangen tot de VVCS 
(Vereniging van Contractspelers), 
zo weet ik nu.’

Wat ga je na deze stage, dus 
na 30 september doen?
‘Voor de maanden oktober en 
november zoek ik nog een stage-
plaats, het liefst in de sportbran-
che. Ik heb daarvoor enkele ge-
sprekken gepland. Voor januari en 
februari ben ik reeds voorzien, dan 
vindt mijn stage plaats bij CMS Ad-
vocaten in Amsterdam waar ik me 
zal gaan richten op het Sportrecht. 
In maart verwacht ik af te stude-
ren, ik heb nog één vak te gaan 
voor ik definitief kan afstuderen; 
collectief arbeidsrecht. Mijn scrip-
tie heb ik inmiddels geschreven, 
deze zag op de nieuwe regulerin-
gen omtrent spelersmakelaars. Ik 
onderzocht of de nieuwe regule-
ringen al dan niet in het voordeel 
zijn van de voetballers.  

Kunnen we jouw scriptie 
straks ergens terug lezen?
Ik ga er vanuit dat mijn scriptie 
wordt goedgekeurd, ik moet 
nog een weekje geduld hebben 
voordat men met een definitieve 
reactie komt. Zodra de goedkeu-
ring er is zal mijn scriptie terug te 
vinden zijn op de website van de 
UvA; scripties.uva.nl.  

17.08.2021 | 16.00 UUR | SIMONE VAN DEN BOS 

 linkedin.com/in/ 
kevinbrinkers

 tel:0639570889
 kevin.brinkers@knvb.nl

MEER OVER KEVIN 
BRINKERS
Vanaf zijn 4e levensjaar start-
te Kevin in de tuimelgroep 
van Judo, dé sport waarin hij 
uitblonk. Want deze stagiair 
hield het niet bij het uitoe-
fenen van één type sport, hij 
moest alles een keer gedaan 
hebben. Met judo ‘schopte’ 
hij het zelfs zo ver dat hij op 
zijn 13e 3e van Nederland 
werd. Kevin behaalde de top-
sportstatus B!

Je trainde veel voor judo, 
over hoeveel uur in de week 
hebben we het dan?
‘Ik trainde zo’n 12/13 uur in de 
week, 6/7 dagen in de week. Op 
maandag, dinsdag en donderdag 
trainde ik op de club zo’n twee uur 
waarbij op dinsdag een extra uur 
krachttraining werd gedaan. Op 
woensdag was er bondstraining, op 
vrijdag zelfstandige training en op 
zondag twee uur hardlooptraining.’

Welke studie(s) heb je na 
het VWO gedaan? 
‘Na het VWO heb ik mijn bachelor 
Nederlands Recht en Bedrijfskun-
de gehaald aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen (RU). Nu ben ik 
bezig met mijn master Arbeid & 
Onderneming (Arbeidsrecht) aan 
de Universiteit van Amsterdam 
(UvA).’

Tijdens jouw studie brak 
de coronacrisis uit. Welke 
gevolgen had dit voor jouw 
opleiding?
‘Van de coronapandemie heb ik 
gelukkig niet echt last gehad. Het 
studentenleven had ik al even ach-
ter mij gelaten en daarnaast is het 
in de master fijn als je de tijd hebt 
om veel te kunnen studeren. De 
colleges werden online gegeven 
waardoor ik geen reistijd meer 
had. Wel miste ik het contact met 
mede studenten. Het stellen van 
vragen naar aanleiding van be-
paalde colleges ging moeizaam of 
was gewoonweg niet mogelijk.’ 

Hoe kwam je bij de FBO 
terecht?
‘Tijdens mijn studie aan de UvA 
werd er tijdens het vak Arbeid & 
Sport onder andere een gastcolle-
ge verzorgd door Serge Rossmeisl 
(directeur FBO) over de CAO’s in 
het betaald voetbal. Dat college 
trok sterk mijn aandacht omdat 
de combinatie van sport en recht 
goed bij mij past, daar ligt mijn 
ambitie. 

Ik heb voordat ik aan mijn huidige 
master begon kort een master on-
dernemingsrecht gevolgd, maar 
daar ligt mijn hart niet. Ik heb 
naast mijn studies altijd diverse 
sporten beoefend, waaronder dus 
judo, maar ook voetbal. Daarnaast 
ben ik een fanatiek voetbalsup-
porter. Toen Serge aangaf voor een 
periode van drie maanden een 
stagiair voor de FBO te zoeken, 
twijfelde ik natuurlijk geen mo-
ment.‘ 

Waarom ben je uiteindelijk 
gestopt met trainen op dat 
niveau?
‘Ik zat in 6 VWO, ik was toentertijd 
17/18 jaar oud. Vanuit school kreeg 
ik altijd veel steun om de studie te 
kunnen combineren met topsport, 
maar in 2014 werd ik gedwongen 
te stoppen in verband met ge-
zondheidsproblemen. Nu judo ik 
hooguit 1 a 2 keer per week op een 
ander niveau.’
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FBO HR-NETWERKDAG 2021
Jaarlijks organiseert de FBO een 
HR-netwerkdag voor HR-functio-
narissen uit het betaald voetbal. 
Doel van deze dag is het uitbrei-
den van het eigen HR-netwerk en 
het bijwonen van een inhoudelijk 
programma.

Dit jaar organiseren wij op 21 sep-
tember a.s. de HR-netwerkdag in 
de vorm van een workshop op het 
gebied van persoonlijke effectivi-
teit, gegeven door het Johan Cruijff 
Institute. De HR-functionarissen 

van de clubs uit de Eerste Divisie en 
Eredivisie hebben de persoonlijke 
uitnodiging inmiddels ontvangen. 
 
Zoals elk jaar is de locatie van de 
netwerkdag eentje die sportiviteit 
uitstraalt. Dit jaar vindt de netwerk-
dag dan ook plaats bij het Frans 
Otten stadion in Amsterdam. Een 
sport- en ontmoetingscomplex aan 
de ring A10 van Amsterdam. 

Vragen? Neem contact op met 
Andrea Timmerman (FBO) 

MODELOVEREENKOMSTEN 
VOOR OPDRACHTGEVERS VERNIEUWD

De door de Belastingdienst goedge-
keurde modelovereenkomsten, op grond 
waarvan opdrachtgevers (op basis van 
een overeenkomst van opdracht) kun-
nen contracteren met zelfstandigen 
zonder inhouding van loonheffingen en 
die vijf jaar geldig waren, hebben dit jaar 
hun geldigheid verloren. De modelover-
eenkomsten werden in het kader van de 
Wet deregulering Beoordeling Arbeids-
relaties (Wet DBA) in mei 2016 door de 
Belastingdienst ter beschikking gesteld. 

De Belastingdienst heeft reeds de bij-
gewerkte modelovereenkomsten ‘geen 
werkgeversgezag’ en ‘vrije vervanging’ ge-
publiceerd op haar website. Beide soorten 
modellen zijn te downloaden via de website 
van de Belastingdienst. 

In de afgelopen maanden is er in de media 
over de positie van zelfstandigen het een 
en ander gepubliceerd. Dit ging onder an-
dere over de hoogte van het uurtarief van 

zelfstandigen. Is dit uurtarief te laag (onder 
de € 30,- euro), dan kan er een rechtsver-
moeden van werknemerschap ontstaan. 

Daarnaast is er gepubliceerd over de in de 
toekomst door opdrachtgever en opdracht-
nemer in te vullen online ‘opdrachtgevers-
verklaring’. Het zijn zaken die in de nieuwe 
wet- en regelgeving moeten worden gaan 
vastgelegd.

Tot 1 oktober 2021 blijft er echter een 
handhavingsmoratorium gelden. Dit houdt 
in dat de Belastingdienst geen naheffing 
loonheffingen en/of correctieverplichting 
oplegt, indien de Belastingdienst – achteraf 
– van mening is dat een arbeidsrelatie kwa-
lificeert als een (fictieve) dienstbetrekking. 
Zulks tenzij de opdrachtgever kwaadwil-
lend is of aanwijzingen van de Belasting-
dienst niet (tijdig) opvolgt. 

De datum van 1 oktober is gekoppeld aan 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet- en 
regelgeving die de Wet DBA vervangt. In 
een reactie op een motie heeft staatsse-
cretaris van Financiën Hans Vijlbrief echter 
verklaart dat het handhaven van de Wet 
DBA per 1 oktober 2021, niet doorgaat zo-
lang er geen goed alternatief voor de Wet 
DBA bestaat.

Tegen de tijd dat er meer concrete duide-
lijkheid ontstaat ten aanzien van de Wet 
DBA en de nieuwe wetgeving, zullen wij 
u uiteraard nader informeren. Ingeval van 
vragen over de Wet DBA en/of het aangaan 
van overeenkomsten met een zelfstandige, 
kunt u uiteraard contact met ons opne-
men. 

HR-netwerkdag
21 september 2021

AVBV KNVB
 13 december 2021

Bondsvergadering KNVB
 13 december 2021
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