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VOETBAL    FOCUS

AFLOPENDE CONTRACTEN 

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

1. Beëindiging 
arbeidsovereenkomst speler/
trainer conform CAO

Mededeling
Clubs die te maken hebben met 
een verlengd contract van een 
speler of trainer dat op 30 juni 
2022 afloopt en niet verlengd zal 
worden, zijn volgens respectievelijk 
de CAO Contractspelers Betaald 
Voetbal en de CAO Trainer/Coaches 
Betaald Voetbal verplicht om de 
mededeling van beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst uiterlijk 
op 31 maart 2022 per aangetekend 
schrijven aan de desbetreffende 
werknemer te doen. 

Indien deze mededeling niet of 
niet tijdig is gedaan, wordt de 
arbeidsovereenkomst in beginsel 

automatisch voortgezet tegen 
dezelfde voorwaarden voor de 
duur van één jaar. Deze brief 
dient aangetekend verzonden 
te worden. Het persoonlijk 
overhandigen of per reguliere of 
elektronische post versturen van 
de brief is niet afdoende. 

2. Aanzegging en 
transitievergoeding 

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

Deze verplichting geldt zowel bij 
eerste als bij verlengde aflopende 
arbeidsovereenkomsten. 
De werkgever dient uiterlijk 
een maand vóór afloop van 
de arbeidsovereenkomst 
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 vergoeding 
naar rato verschuldigd. Wij 
adviseren dan ook deze brief per 
aangetekende post, alsmede per 
email te versturen. 

Transitievergoeding
Voorts zijn werkgevers in 
Nederland in beginsel verplicht 
om werknemers een zogeheten 
‘transitievergoeding’ te betalen, in 
geval de arbeidsovereenkomst op 
initiatief van de werkgever wordt 
beëindigd. Werknemers hebben 
recht op transitievergoeding 
ongeacht de duur van het contract. 
Het niet verlengen van een tijdelijk 
contract valt hier ook onder.

De hoogte van deze 
transitievergoeding 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: https://
rekenhulptransitievergoeding.nl/

LET OP! Ingeval de 
arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden of op 
initiatief van de werknemer is 
beëindigd (bijvoorbeeld ingeval 

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 beëindigen 
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’.

VAN SPELERS EN TRAINERS PER 30 JUNI 2022
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van een speler, omdat de speler 
zelf zijn arbeidsovereenkomst 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 
beëindiging op initiatief van de 
werknemer schriftelijk vast te 
leggen (te denken valt hierbij aan 
het aangetekend verzenden van 
een brief, waarin de beëindiging 
op initiatief van de werknemer, 
bijvoorbeeld het afwijzen van 
een gelijkwaardige 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 2022), 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 2022.
2) Op basis van de wet dient de 

aanzegging van beëindiging 
of verlenging bij eerste én 
verlengde aflopende contracten 
uiterlijk een maand vóór het 
einde van het contract plaats te 
vinden.

Wij adviseren u om, ter 
voorkoming van misverstanden, 
ieder aflopend contract van een 
contractspeler of trainer uiterlijk 
31 maart 2022 aangetekend 
aan te zeggen, middels de 
standaardbrieven van de FBO, 
tenzij er individuele (bewuste) 
redenen zijn van het voorgaande af 
te wijken. Bijvoorbeeld:

-  indien de contractspeler 
of trainer reeds een 
arbeidsovereenkomst heeft (of 
gegarandeerd zal krijgen) bij een 
andere club per 1 juli 2022; 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 2022 en de contractspeler 
op uiterlijk 15 mei 2022 zelf de 
arbeidsovereenkomst schriftelijk te 
beëindigen (bij gebreke waarvan 
het contract een jaar tegen 

dezelfde voorwaarden doorloopt). 
Ook is in die gevallen geen 
transitievergoeding verschuldigd: 
het initiatief tot beëindiging ligt 
dan immers bij de trainer/speler.  

Wij hebben standaardbrieven die u 
in het kader van het bovenstaande 
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 transitievergoeding.

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 arbeidsovereenkomst 
voor bepaalde tijd aan de 
desbetreffende medewerker 
te worden medegedeeld 
of de arbeidsovereenkomst 
zal worden beëindigd of zal 
worden verlengd, en, ingeval 
van het laatste, tegen welke 
voorwaarden. 

2) Per medewerker dient 
bekeken te worden of deze 
ingeval van beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst 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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TIJDELIJKE WIJZIGINGEN  
FIFA-REGLEMENTEN

2. De contracten tussen 
buitenlandse spelers of coaches 
en clubs die zijn aangesloten 
bij de Russische voetbalbond 
worden niet automatisch 
opgeschort. Deze buitenlandse 
spelers en coaches hebben 
echter de mogelijkheid om 
hun contracten eenzijdig op te 
schorten tot en met 30 juni 2022 
indien geen overeenstemming 
met de betreffende club kon 
worden bereikt op uiterlijk 10 
maart 2022;

3. De regels met betrekking tot de 
minimumduur van contracten 
zijn niet van toepassing ingeval 
een speler of coach, die op 
grond van de tijdelijke FIFA-
regelgeving zijn contract heeft 
opgeschort, een nieuw contract 
afsluit met een club; 

4. Indien een speler of coach, die 
op grond van de tijdelijke FIFA-
regelgeving zijn contract heeft 
opgeschort, een contract afsluit 
met een nieuwe club, dan zal dit 
niet als contractbreuk worden 
beschouwd; 

5. Een speler wiens vorige 
registratie bij de Oekraïense dan 
wel de Russische voetbalbond 
was, mag voor maximaal 4 
clubs worden geregistreerd en 
voor maximaal 3 verschillende 
clubs deelnemen aan officiële 
wedstrijden gedurende een 
seizoen;

6. Een speler wiens vorige 
registratie bij de Oekraïense dan 
wel de Russische voetbalbond 
was, heeft het recht om – buiten 
de overschrijvingsperiode – te 
worden overgeschreven, mits 

Deze tijdelijke wijzigingen zijn 
doorgevoerd in verband met de 
oorlog in Oekraïne en de gevolgen 
hiervan voor de buitenlandse 
contractspelers en coaches die 
een contract hebben afgesloten 
met een club die is aangesloten 
bij de Oekraïense of Russische 
voetbalbond. De hieronder 
uitgewerkte tijdelijke regels gelden 
zowel voor het mannen- als 
vrouwenvoetbal: 

1. De contracten tussen 
buitenlandse spelers of coaches 
en clubs die zijn aangesloten 
bij de Oekraïense voetbalbond, 
zullen automatisch als 
opgeschort worden beschouwd 
tot en met 30 juni 2022, tenzij 
de betreffende contractpartijen 
anders overeenkomen;

deze overschrijving uiterlijk op 7 
april 2022 plaatsvindt; 

7. Een club mag maximaal 
twee spelers registreren van 
wie de vorige registratie bij 
de Oekraïense of Russische 
voetbalbond was;

8. Minderjarige spelers die wonen 
in Oekraïne en die bij een 
nieuwe club willen worden 
geregistreerd, worden geacht 
automatisch te voldoen aan de 
vereisten van de uitzondering 
als genoemd in artikel 19 lid 2 
onder d) van de RSTP;

9. Opleidingsvergoeding is 
niet verschuldigd indien een 
speler wordt geregistreerd 
van wie de vorige registratie 
bij de Oekraïense of Russische 
voetbalbond was en van wie 
het contract is opgeschort. Een 
club, die niet is aangesloten 
bij de Oekraïense of Russische 
voetbalbond en die een 
speler heeft geregistreerd 
wiens contract is opgeschort 
overeenkomstig de tijdelijke 
FIFA-reglementen, heeft geen 
recht op opleidingsvergoeding. 

Op het moment van uitgave van 
deze editie van VoetbalZaken 
is nog niet bekend of de FIFA 
ook (tijdelijke) wijzigingen van 
de reglementen zal doorvoeren 
ten aanzien van spelers met de 
Oekraïense nationaliteit (die een 
contract hebben afgesloten met 
een club die is aangesloten bij de 
Oekraïense voetbalbond). Ingeval 
van vragen over dit onderwerp, dan 
kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen. 

IN VERBAND MET DE OORLOG IN OEKRAINE

In de FIFA circular letter no. 1787 heeft 
de FIFA een aantal tijdelijke wijzigin-
gen aangekondigd met betrekking tot 
de FIFA Regulations on the Status and 
Transfer of Players (hierna “RSTP”). 
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1. Is een spelerscontract dat verlengd 
is door middel van een zogeheten 
eenzijdige optie een ‘verlengd’ con-
tract als bedoeld in artikel 6 van de 
CAO Contractspelers Betaald Voet-
bal?
Ja, ook het lichten van een eenzijdige optie is 
een verlenging in de zin van de CAO.

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

3. Is een transitievergoeding ver-
schuldigd indien een werknemer zelf 
zijn contract heeft opgezegd/beëin-
digd?
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.

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

5. Is een transitievergoeding ver-
schuldigd als de trainer of speler 
reeds een contract voor het komen-
de seizoen bij een nieuwe club heb-
ben 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. 

FAQ 
AFLOPENDE  
CONTRACTEN

De FBO is – als vertegenwoordi-
ger van alle BVO’s – de partij die 
in Nederland de pensioenrege-
lingen voor de contractspelers 
en de trainer/coaches (namens 
de clubs) afsluit.

Het afgelopen jaar heeft 
de FBO zich ingespannen 
voor een verlenging van 
de pensioenregeling voor 
contractspelers en trainer/coaches, 
welke per 1 januari a.s. beiden 
zouden aflopen.

Tezamen met de 
spelersvakbonden VVCS en 
ProProf en de vakvereniging 
voor trainer/coaches CBV, is er 
via een extern adviseur (Jelle 
Sevenhuysen van Sevenhuysen 
Pensioen Consultancy) onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden 
om de pensioenregelingen bij de 
verzekeraars te verlengen, danwel 
over te stappen naar een andere 
verzekeraar.

Uiteindelijk is besloten om 
beide pensioenregelingen per 1 
januari 2022 onder te brengen 
bij Nationale Nederlanden. 
Hiermee zijn nu zowel de 
contractspelers als de trainer/
coaches aldus verzekerd bij 
een en dezelfde verzekeraar, 
hetgeen de administratie voor en 
communicatie richting de clubs 
zou moeten vergemakkelijken. 
 
Alle clubs zijn inmiddels benaderd 
door Nationale Nederlanden 
met het verzoek bepaalde 
documenten te ondertekenen. 
Indien u als club vragen heeft over 
(een van) de pensioenregelingen 
kunt u contact opnemen met de 
FBO of rechtstreeks met de bij u 
bekende contactpersoon binnen 
Nationale Nederlanden. 

PENSIOENREGELINGEN SPELERS 
EN TRAINERS VERLENGD

De minimumloonstijging is dit jaar hoger dan vorig jaar. 
Alle werknemers die volgens het minimumloon verdienen, 
gaan er 1,41 % op vooruit. Ieder jaar wordt het wettelijk 
minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ont-
wikkeling van de cao-lonen.

Leeftijd Per maand
21 jaar en ouder € 1.725,00
20 jaar € 1.380,00
19 jaar € 1.035,00
18 jaar € 862,50
17 jaar € 681,40
16 jaar € 595,15
15 jaar € 517,50

BEDRAGEN MINIMUMLOON 
PER 1 JANUARI 2022

Bron: Rijksoverheid.nl
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INTER   VIEW

JORDENS
PETERS

Jordens Peters (34) is sinds oktober 2021 aangesteld als algemeen 
directeur van Roda JC. Jordens is voormalig profvoetballer en speelde 
zeven jaar lang voor FC Den Bosch en negen jaar voor Willem II. Zijn 
voetbalcarrière kwam ten einde doordat hij als voetballer zijnde de 
pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en de laatste jaren steeds 
meer last kreeg van knieklachten. 

25-02-22 | 12.00 uur | Simone van den Bos

Hoe is jouw interesse in voet-
bal ontstaan. Had jij familie of 
vrienden die ook voetbalden?
‘Nee, totaal niet eigenlijk. Mijn 
ouders hielden meer van basketbal. 
Maar op het schoolplein is voetbal 
het populairst en dat zorgde ervoor 
dat ik uiteindelijk op m’n zesde naar 
een voetbalclub ging’. 

Qua voetballer was je vrij 
hokvast. Waren er genoeg uit-
dagingen binnen de clubs dat 
je zo lang gebleven bent?
‘Ik vind het ontvangen van waar-
dering en het van waarde kunnen 
zijn voor een elftal erg belangrijk. Er 
zijn zeker momenten geweest dat 
ik een stap naar een andere club 
had kunnen maken maar ik vond 
de waardering die ik kreeg als speler 
zijnde belangrijker dan de centen of 

van de halve finale, dat zijn hele 
mooie momenten. We zijn destijds 
kampioen geworden van de Jupiler 
League (zo heette het destijds nog). 
Iets winnen met een team, dat is 
het mooiste wat er is. Een seizoen 
waarin je veel wint zorgt ervoor dat 
je heel hecht wordt met elkaar. On-
danks dat het geen Eredivisie was, 
bleek dat uiteindelijk het mooiste 
seizoen.’

Je hebt tijdens je voetbalcar-
rière gestudeerd, welke oplei-
dingen heb je gevolgd?
‘Ik heb aan de universiteit van 
Tilburg de bachelor Organisatiewe-
tenschappen behaald, vervolgens 
de master Management aan de 
Open Universiteit en aanvul-
lend een eenjarige studie Sports 
Management bij ISDE. Ik had een 
bredere interesse dan alleen voetbal 
en was veel bezig met de vraag wat 
ik kon doen na mijn voetbalcarrière. 
Ik had nooit verwacht dat ik prof-
voetballer zou worden en had niet 
de illusie dat ik na mijn carrière niet 
meer zou hoeven te werken. Daarbij 
heb ik me altijd goed beseft dat er 
maar iets hoeft te gebeuren – denk 
aan blessures – en je komt zonder 
club te zitten. Ik wilde ook na mijn 
34e van waarde zijn en dan is zo’n 
papiertje wel handig. Dat zijn mijn 
drijfveren geweest om te blijven 
studeren.’  

Had je de intentie om na je 
voetbalcarrière in een direc-
tiefunctie bij een club aan de 
slag te gaan?
‘Je ziet in de sportwereld vaak dat 
mensen uit het bedrijfsleven moe-
ten wennen aan de sportwereld. Nu 
ik zelf voetballer ben geweest en 
door toedoen van mijn studie het 
een en ander weet van de organisa-
torische kant van een club, leek mij 
dit een mooie combinatie. Vooral 
de laatste jaren hadden me aan het 
denken gezet, ik raakte gebles-
seerd aan mijn knie en de artsen 
adviseerden mij zo snel mogelijk 
te stoppen. Elke dag ging ik naar 
Zeist voor fysiotherapie, ik raakte 
daar in gesprek met mensen die 

het avontuur elders. Wat dat betreft 
was voor mij het gras niet altijd 
groener... Ik koester wat ik heb. Door 
die instelling heb ik slechts bij twee 
voetbalclubs gespeeld. Wanneer ik 
een contractverlenging en groei-
mogelijkheden kreeg aangeboden, 
dan voelde dat voor mij als een blijk 
van waardering. Het is nooit een be-
wuste keuze geweest om zo lang bij 
een club te blijven, maar sommige 
dingen groeien zo.‘ 

Je hebt in jouw carrière als 
profvoetballer zowel degrada-
tie als promotie en een beker-
finale meegemaakt. Zijn dat 
ook de meest memorabele 
momenten in jouw voetbal-
carrière geweest? 
‘De weg naar de bekerfinale toe, 
die belevenis in de club, het winnen 
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mij adviseerden trainersdiploma’s te 
halen. Maar mijn interesse lag daar 
niet, ik las boeken en luisterende 
podcasts over bestuurlijke zaken, 
de managementkant. Die interesse 
heb ik vastgehouden en vervolgens 
een jaar Sports Management gestu-
deerd aan de ISDE in Barcelona. 
Een studie die werd aangeboden 
door de VVCS en online gevolgd 
kon worden. Uiteindelijk is alles 
sneller gegaan dan ik dacht, maar 
ik had inderdaad wel de intentie 
mijn maatschappelijke carrière te 
vervolgen bij een sportclub.’

Je werkt nu sinds een half 
jaar als algemeen directeur 
bij Roda JC. Zou je de organi-
satiecultuur binnen de club al 
kunnen omschrijven?
‘Het eerste woord dat me te binnen 
schiet is veerkrachtig. Er is de laatste 
jaren intern veel gebeurd bij Roda, 
maar iedereen vond toch de veer-
kracht om er vol tegenaan te gaan. 
Ik heb daar veel respect voor.’   

Je startte bij Rodja JC in een 
- voor de club - moeilijke tijd, 
dat viel vast niet altijd mee?
Roda heeft een verleden, maar 
uiteindelijk moet je het ook niet 
groter maken dan het is. Afgelopen 
zomer zou je kunnen omschrijven 
als ‘doorselecteren’. Er zijn veel 
nieuwe mensen gestart, dan loopt 
de samenwerking in het begin wat 
stroef. Zelf heb ik geen verleden 
bij Roda dus ik kan daar op een 
onafhankelijk en objectieve manier 
naar kijken. Ik merk nu goed dat dat 
een voordeel is, ik ga er heel open 
en onbevangen in.’  

Welke verandering heeft deze 
‘kantoorbaan’ op je privéleven 
tot gevolg ten opzichte van 
het zijn van topsporter?
‘Het gevolg is dat ik een stuk min-
der thuis ben. Ik wist dat ik meer 
uren zou maken en nu komt daar 
ook een stuk reistijd bij. Mijn vrouw 
en ik hebben toen de baan bij Roda 
steeds concreter werd, goed ge-
sproken over de gevolgen die deze 
baan met zich zou brengen. We 

vonden het allebei een mooie kans. 
Wij wonen onder de rook van Den 
Bosch en daar willen we graag blij-
ven. Daar wonen ook onze vrienden 
en familie. Ik wilde niet mijn gezin 
ook nog eens uit die vertrouwde 
omgeving halen. Mijn werk-privé 
situatie houd ik goed in de gaten, 
ik heb een jong gezin en daar wil 
ik graag zo veel mogelijk tijd mee 
doorbrengen.’ 

Onlangs kwam naar buiten 
dat grensoverschrijdend 
gedrag binnen het betaald 
voetbal aan de orde is. Heb-
ben jullie als club hier intern 
over gesproken?
‘Jazeker, daar hebben we intern 
over gesproken en waren we ook 
reeds mee bezig, meer specifiek 
met de gedragscode. Ik moet er 
wel bij zeggen dat Roda een kleine 
organisatie is die niet te vergelijken 
is met veel andere clubs. Toen we 
werkten aan de gedragscode waren 
er nog vraagtekens of het allemaal 
wel nodig was, maar gezien de 
huidige ontwikkelingen zijn we blij 
dat we de gedragscode al hadden 
ingezet.’

Hebben jullie een 
 vertrouwenscontactpersoon 
(VCP) aangesteld? 
Ja wij hebben intern een VCP 
aangesteld. We zijn nu aan het 
onderzoeken of we ook een externe 
VCP willen contracteren. Wij willen 
er alles aan doen om situaties zoals 
ongewenst gedrag bij de club te 
voorkomen. Het is daarbij van be-
lang dat vrouwen en mannen altijd 
ergens hun verhaal kwijt kunnen, 
zowel intern als extern. Roda was 
daar al heel ver mee, maar we gaan 
wel kijken hoe we dat verder kun-
nen perfectioneren.’   

Terug naar ons. Hoe leerde je 
onze organisatie kennen?
Als voetballer zijnde was ik reeds 
bekend met de FBO. Ik maakte 
jaren deel uit van de CSR (Cen-
trale Spelersraad), daarin kwamen 
diverse dossiers voorbij waardoor ik 
het zakelijk eco-systeem - waar de 

FBO een belangrijk onderdeel van 
uitmaakt - heb leren kennen. Des-
tijds keek ik vanuit spelersoogpunt 
naar de FBO, waardoor ik de FBO 
nog wel eens als tegenstander zag. 
Maar ook in mijn tijd als speler van 
Willem II leerde ik Serge Rossmeisl 
(directeur FBO) kennen aangezien 
hij vaak bij Willem II een wedstrijd 
kwam bezoeken.  

Als directeur van een voetbalclub 
kom je er pas achter hoe vaak 
je de FBO echt nodig hebt. De 
voetbalwereld is in bepaalde zaken 
behoorlijk specifiek en ik denk dat 
de FBO daar veel meer in thuis is 
dan andere advocatenkantoren. 
Natuurlijk heb je te maken met een 
overgangsgebied, bijvoorbeeld als 
clubs onderling problemen heb-
ben, beide ‘klant’ van de FBO. Dan 
betrekken wij daar advocatenkan-
toren bij, relaties van Roda. Maar ik 
denk dat de expertise van de FBO 
vaak onderschat wordt door deze 
kantoren, zij zijn dan vaak veel tijd 
kwijt, en hoe meer tijd men kwijt is, 
hoe hoger de rekening.’ 

Tot slot, hoe sta jij tegenover 
de fusie tussen de Eredivisie 
CV en de Coöperatie Eerste 
Divisie?
Dat is een dossier dat ik nog niet 
helemaal heb ingelezen. Vanuit 
mijn lidmaatschap van de CSR 
weet ik dat het dossier omtrent 
de NL League al langer speelt en 
heb ik een bespreking hieromtrent 
bijgewoond. Ik heb er veel over 
gelezen maar inhoudelijk, of als 
het over bepaalde standpunten 
gaat, dan moet ik je het antwoord 
schuldig blijven. Er zijn voor- en 
tegenstanders, dat er commercieel 
gezien meer uit beide competities 
te halen is, daar ben ik het wel mee 
eens. Echter, er dient goed gekeken 
te worden naar hoe je dat facilitair 
gaat inrichten. De KNVB neemt veel 
uit handen, als je dat als NL League 
zelf wilt gaan doen dan moet je niet 
over een nacht ijs gaan. Wat voor 
het Nederlands voetbal het beste 
model is, daar moeten we ons op 
focussen.’ 
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Per januari jl. wordt de FBO onder-
steund door een nieuwe stagiair; Abel 
van den Berg (24). Abel zal zich tot 30 
april a.s. vier dagen in de week bezig-
houden met de ondersteuning van 
onze collega’s op met name juridisch 
gebied. Naast zijn stage studeert Abel 
rechten aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam.

Wij wensen Abel een leerzame en 
plezierig stage toe!  

BEDANKT!
Namens Serge Rossmeisl 

en collega’s, hartelijk 
dank voor ieders steun 
en medeleven in deze 

moeilijke periode. Jullie 
warme berichten worden 
ontzettend gewaardeerd.

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

WIJ FELICITEREN 
(ALSNOG):

Onze collega Andrea 
Timmerman

met haar verjaardag
(8 februari jl.)

Onze collega Simone van 
den Bos

met haar verjaardag
(26 maart a.s.)

Onze collega (stagiair) 
Abel van den Berg
met zijn verjaardag

(27 maart a.s.)

PARTNERS FBO

NIEUWE STAGIAIR:  
ABEL VAN DEN BERG

STIMULANS ARBEIDSMARKTPOSITIE (STAP)
De fiscale aftrek voor scho-
lingsuitgaven wordt per 1 
januari 2022 afgeschaft en 
vervangen door een leer-
regeling, het zogeheten 
STAP-budget (Stimulans 
Arbeidsmarktpositie). Wer-
kenden en niet-werkenden 
kunnen vanaf 1 maart 2022 

tot € 1.000 aanvragen voor 
een scholingsactiviteit. 
Het STAP-budget staat los 
van de arbeidsrelatie en is 
beschikbaar voor iedereen: 
niet alleen werknemers, 
ook zelfstandigen en werk-
zoekenden kunnen hier 
gebruik van maken.

Het STAP-budget ver-
vangt de fiscale aftrek van 
scholingsuitgaven. Hiermee 
kunnen burgers scholing 
inzetten voor de eigen 
ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid. 

In februari jl. is de nieuwe salarisbenchmark 2021/2022 van de niet-
voetbaltechnische functies aan de leden gezonden

De benchmark bevat een overzicht van de salarissen van de reguliere (kan-
toor-)functies binnen de betaaldvoetbalorganisaties. De benchmark is het 
vervolg op de publicatie van de benchmark van deze functies van seizoen 
2018/2019 en bevat ook vergelijkingen met cijfers uit dat seizoen.

De benchmark is niet te downloaden via onze website, zulks ter voorko-
ming 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) 06-13951081 / andrea.timmerman@fbo.nl  

SALARISBENCHMARK 
NIET-VOETBALTECHNISCHE FUNCTIES 2021/2022


