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Artikel 1: Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Beheerder

:

Beroepswielrenner

:

CAO Betaald Voetbal

:

Club

:

Contractspeler
Deelnemer

:
:

De beheerder is de Stichting Contractspelersfonds KNVB. De Beheerder heeft een
vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) ex
artikel 2:65, aanhef, onder a Wft.
Een natuurlijk persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht werkzaam is als Beroepswielrenner en in bezit is van een wielrenlicentie
ingevolge een reglement van de KNWU.
De meest recente collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten tussen werkgeversen werknemersorganisaties in het betaalde voetbal.
Een rechtspersoon, die is toegelaten tot deelneming aan het Betaalde Voetbal
conform het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB.
Een Contractspeler in de zin van het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB.
Deelnemer is:
1) een actieve Contractspeler die uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst met
een Club een aanspraak heeft opgebouwd op een overbruggingsuitkering,
daartoe premies afdraagt en voor wie de Beheerder een Deelnemersfonds
administreert en beheert.
2) een gewezen Contractspeler die uit hoofde van zijn voormalige
arbeidsovereenkomst met een Club een aanspraak heeft opgebouwd op een
overbruggingsuitkering, daartoe premies heeft afgedragen en voor wie de
Beheerder een Deelnemersfonds administreert en beheert.
Voor een gewezen Contractspeler moet aanvullend een van de volgende
situaties van toepassing zijn:
a. zijn overbruggingsuitkering is nog niet is aangevangen;
b. zijn reeds lopende overbruggingsuitkering is aangevangen op of na 1
november 2008;
c. zijn reeds lopende uitkering is aangevangen vóór 1 november 2008 maar de
duur van de uitkering is tussen 1 november 2008 en 1 juni 2009 ingekort op
basis van de eenmalige mogelijkheid die art. 5 lid 4 van het toen geldende
Combinatiereglement de deelnemer bood.
3) een actieve Beroepswielrenner die uit hoofde van zijn of haar
arbeidsovereenkomst met een Wielerploeg een aanspraak heeft opgebouwd
op een overbruggingsuitkering, daartoe premies afdraagt en voor wie de
Beheerder een Deelnemersfonds administreert en beheert.
4) een gewezen Beroepswielrenner, waaronder begrepen een Ploegleider die
conform art. 40 van het voor 1 januari 2014 van toepassing zijnde
overbruggingsreglement van de Stichting Nederland Wielrennersfonds was
aangewezen als Beroepswielrenner, die op 30 juni 2016 deelnemer was van de
overbruggingsregeling van de Stichting Nederland Wielrennersfonds, een
aanspraak had opgebouwd op een overbruggingsuitkering bij deze Stichting,
daartoe premies had afgedragen en voor wie deze Stichting een
Deelnemersfonds administreerde en beheerde. Voor een gewezen
Beroepswielrenner moet aanvullend een van de volgende situaties van
toepassing zijn:
a. zijn of haar overbruggingsuitkering is nog niet is aangevangen;
b. zijn of haar reeds lopende overbruggingsuitkering is aangevangen op of na
1 juni 2009
5) een gewezen Contractspeler die uit hoofde van zijn voormalige
arbeidsovereenkomst met een Club een aanspraak heeft opgebouwd op een
overbruggingsuitkering, daartoe premies heeft afgedragen en voor wie de
Beheerder een Deelnemersfonds administreert en beheert.
Als aanvullende voorwaarde geldt dat zijn overbruggingsuitkering is
aangevangen vóór 1 november 2008 en de duur van deze uitkering tussen 1
november 2008 en 1 juni 2009 niet is ingekort op basis van de eenmalige
mogelijkheid die art. 5 lid 4 van het toen geldende Combinatiereglement de
deelnemer bood.
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6) een gewezen Beroepswielrenner, waaronder begrepen een Ploegleider die
conform art. 40 van het voor 1 januari 2014 van toepassing zijnde
overbruggingsreglement van de Stichting Nederland Wielrennersfonds was
aangewezen als Beroepswielrenner, die op 30 juni 2016 deelnemer was van de
overbruggingsregeling van de Stichting Nederland Wielrennersfonds, een
aanspraak had op een overbruggingsuitkering bij deze Stichting, daartoe
premies had afgedragen en voor wie deze Stichting een Deelnemersfonds
administreerde en beheerde. Hierop moet aanvullend van toepassing zijn dat
zijn of haar overbruggingsuitkering reeds was aangevangen vóór 1 juni 2009.
Deelnemersfonds
: De waarde van de participatie die de Deelnemer heeft opgebouwd zoals die blijkt
uit de administratie van het Hoofdfonds, waarbij de aanspraak op het nog bij te
schrijven rendement over het lopende boekjaar niet in aanmerking wordt
genomen.
Fondspremie
:
Fondspremie, waaronder begrepen bijzondere Fondspremie, is de afdracht die de
Club of de Wielerploeg namens de Contractspeler of de Beroepswielrenner doet
op basis van het Overbruggingsreglement A.
Hoofdfonds
:
Het beleggingsfonds dat wordt beheerd door de Beheerder en waarvan het
beleggingsbeleid wordt beschreven in het daarvoor bedoelde Prospectus.
KNVB
: De vereniging "Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond"
KNWU
: De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
Overbruggingsreglement A: Het Overbruggingsreglement voor Profvoetballers en Beroepswielrenners, dat een
bijlage is bij het prospectus.
Overbruggingsreglement B: Het Overbruggingsreglement voor Profvoetballers en Beroepswielrenners, dat een
bijlage is bij het prospectus.
Profvoetballer
: Een Contractspeler in de zin van het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB
Wielerploeg
: Een in Nederland loonbelastingplichtige rechtspersoon, waarmee de
Beroepswielrenner een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten als professioneel
wielrenner.

Artikel 2: Algemeen
1. In aanvulling op en separaat aan de Overbruggingsreglementen A en B is er een reglement van de
Stichting Contractspelersfonds KNVB, als Beheerder van het 'Hoofdfonds’.
2. Dit ‘Beheerderreglement’ wordt vastgesteld door de Beheerder.
3. De Beheerder heeft onder meer tot taak om de Deelnemersfondsen te beheren

Artikel 3: Aanspraken actieve Profvoetballers en actieve Beroepswielrenners
1. Indien en voor zover de Club of de Wielerploeg Fondspremies afdraagt voor een Profvoetballer resp.
een Beroepswielrenner, verkrijgt de Profvoetballer resp. de Beroepswielrenner een rechtstreekse
aanspraak op het Hoofdfonds.
2. Een Profvoetballer of een Beroepswielrenner die een rechtstreekse aanspraak op het Hoofdfonds
krijgt, wordt daarmee Deelnemer in het Hoofdfonds.
3. De aanspraak van een Deelnemer in het Hoofdfonds is beschreven en vastgelegd in het
Overbruggingsreglement A dat onderdeel is van het Prospectus.

Artikel 4: Verplichtingen Clubs
1. Krachtens het bepaalde in de CAO Betaald Voetbal is de Club (in de CAO Werkgever genoemd)
gebonden aan de bepalingen in het Overbruggingsreglement A, en aan de regelingen die daarmee
verband houden of daaruit voortvloeien.
2. Op grond van het in het vorige lid bepaalde is de Club derhalve onder meer gebonden aan de
regelingen als vervat in het Handboek Betaald Voetbal Organisaties (BVO). Dit handboek wordt door
de Beheerder ter beschikking gesteld aan de Clubs.
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Artikel 4: Verplichtingen Wielerploegen
1. Krachtens het bepaalde in het Licentiereglement van de KNWU is de Wielerploeg gebonden aan de
bepalingen in het Overbruggingsreglement A, en aan de regelingen die daarmee verband houden of
daaruit voortvloeien.
2. Op grond van het in het vorige lid bepaalde is de Wielerploeg derhalve onder meer gebonden aan de
regelingen als vervat in het Handboek Wielerploegen. Dit handboek wordt door de Beheerder ter
beschikking gesteld aan de Wielerploegen.

Artikel 5: Dispensatie van deelname
1. De Beheerder kan een Club of een Wielerploeg, die daartoe ten behoeve van een Profvoetballer resp.
een Beroepswielrenner een verzoek indient, (tijdelijke) dispensatie verlenen van het toezeggen van
een overbruggingsuitkering aan de Profvoetballer resp. de Beroepswielrenner en het afdragen van
Fondspremie. Dispensatie kan alleen voor de toekomst worden aangevraagd.
2. Zolang geen dispensatie is aangevraagd, moet de Club of Wielerploeg premie afdragen voor de
Profvoetballer resp. de Beroepswielrenner. In afwijking van de voorgaande zin, ontstaat deze
verplichting pas twee weken na aanvang van het arbeidscontract voor de Club of de Wielerploeg die
een Profvoetballer resp. de Beroepswielrenner in dienst neemt en dispensatie voor hem wil
aanvragen.
3. Dispensatie wordt, al dan niet tijdelijk, verleend als de belastingdienst aan de Profvoetballer of
Beroepswielrenner een 30%-beschikking heeft toegekend. In dat geval wordt op verzoek van de Club
of Wielerploeg dispensatie verleend gedurende de periode waarin de 30%-beschikking van
toepassing is. Zolang er geen duidelijkheid is over de toewijzing van de 30%-beschikking door de
belastingdienst, kan de Club of Wielerploeg een tijdelijke dispensatie verkrijgen. In deze periode wordt
geen Fondspremie bij de Profvoetballer of Beroepswielrenner ingehouden. Indien de 30%beschikking niet wordt verkregen, dient de Club of Wielerploeg direct nadat dit haar bekend is
geworden de eerste afdracht te verrichten. Er is in dat geval geen Fondspremie met terugwerkende
kracht verschuldigd.
4. De eisen die worden gesteld aan de dispensatieaanvraag en de van toepassing zijnde procedures
worden beschreven in het Handboek Betaald Voetbal Organisaties en Handboek Wielerploegen.
5. Een verleende dispensatie is uitsluitend van toepassing op het dienstverband tussen de Club of
Wielerploeg die het verzoek indient en de in het verzoek genoemde Profvoetballer of
Beroepswielrenner.

Artikel 6: Aanspraken gewezen Profvoetballers en gewezen Beroepswielrenners
1. Indien een gewezen Profvoetballer of Beroepswielrenner een aanspraak op een
overbruggingsuitkering heeft opgebouwd, is hij/zij deelnemer in het Hoofdfonds.
2. De aanspraak van een gewezen Deelnemer is vastgelegd in het overbruggingsreglement A.
3. De aanspraak van een gewezen Deelnemer, voor zover hij/zij valt onder categorie 5 of 6 is
vastgelegd in het overbruggingsreglement B.

Artikel 7: Onvoorziene gevallen
De beheerder beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. Dit reglement is in werking
getreden op 1 juli 2020.
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