REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN BETAALD VOETBAL
In de algemene vergadering betaald voetbal van 31 mei 1999 voor onbepaalde tijd vastgesteld en
voor het laatst gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 29 mei 2006

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op overschrijvingen van:
a. contractspelers;
b. senior amateurspelers, uitsluitend voor zover speelgerechtigd voor de competities van de sectie
betaald voetbal, indien het betreft overschrijvingen binnen de sectie betaald voetbal, alsmede op
internationale overschrijvingen van en naar de sectie betaald voetbal.

Artikel 2 - Gerechtigd tot deelname wedstrijden
Een speler is speelgerechtigd voor een betaaldvoetbalorganisatie, indien hij voldoet aan hetgeen
te dien aanzien is bepaald in de Statuten en reglementen, in het bijzonder in het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal.

Artikel 3 - Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties
1. Indien een speler, genoemd in artikel 1 als veldvoetbalspeler voor een andere
betaaldvoetbalorganisatie dan waarvoor hij speelgerechtigd is, wenst uit te komen, is
overschrijving nodig. Deze overschrijving kan uitsluitend worden verleend door het bestuur
betaald voetbal.
2. Indien een speler wenst deel te nemen aan wedstrijden van een bij de FIFA aangesloten
buitenlandse bond, moet een verklaring van geenbezwaar worden aangevraagd bij het bestuur
betaald voetbal.
3. Indien een speler afkomstig van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond wenst deel te
nemen aan wedstrijden uitgeschreven of goedgekeurd door het bestuur betaald voetbal, zal de
vereiste verklaring van geen-bezwaar worden aangevraagd door het bestuur betaald voetbal.

Artikel 4 - Procedure
1. Overschrijving moet door een speler bij het bestuur betaald voetbal worden aangevraagd.
2. Een aanvraag als genoemd in lid 1 kan slechts in behandeling worden genomen indien:
a. een volledig ingevuld en ondertekend overschrijvingsformulier wordt ingediend;
b. het contract tussen de speler en zijn nieuwe club wordt ingediend, indien het een contractspeler
betreft;
c. de modelverklaring wordt ingediend;
d. de speler voldaan heeft aan zijn (financie¨ le) verplichtingen tegenover de te verlaten
betaaldvoetbalorganisatie; en e. voldaan is aan de toepasselijke reglementaire en wettelijke eisen,
waaronder de eisen met betrekking tot de tewerkstellingsvergunning.
3. Bij de registratie van de speler dient een spelerspaspoort te worden overgelegd aan de nieuwe
club. Dit spelerspaspoort bevat de navolgende gegevens:
a. naam van de speler;
b. geboortedatum van de speler;
c. nationaliteit van de speler;
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d. clubs waarbij de speler als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest vanaf het seizoen
waarin hij 12 jaar is geworden. Indien een speler geboren is tussen 1 juli en 1 augustus van enig
jaar
wordt in het spelerspaspoort als eerste club vermeld de club waarbij hij als speelgerechtigd lid
geregistreerd is in het seizoen volgend op de dag van zijn twaalfde verjaardag.
4. Een speler die gerechtigd is uit te komen voor een betaaldvoetbalorganisatie mag niet
deelnemen aan trainingen of wedstrijden van een andere betaaldvoetbalorganisatie of
veldvoetbalvereniging, tenzij het hierna in lid 5 bepaalde van toepassing is.
5. Een speler mag deelnemen aan trainingen en niet-bindende wedstrijden van een andere
betaaldvoetbalorganisatie of veldvoetbalvereniging indien hij schriftelijk toestemming heeft
gekregen van de betaaldvoetbalorganisatie waarvoor hij speelgerechtigd is.
6. Bij overtreding van het in de leden 4 en 5 bepaalde kan het bestuur betaald voetbal besluiten
een verzoek om overschrijving niet in behandeling te nemen of de overschrijving te weigeren,
dan wel een reeds verleende overschrijving in te trekken, onverminderd de mogelijkheid van
tuchtrechtelijke maatregelen.
7. Het bestuur betaald voetbal kan het besluit tot verlening van een overschrijving intrekken
indien mocht blijken dat het overschrijvingsformulier niet naar waarheid is ingevuld.

Artikel 5 - Wanneer overschrijving
1. Een aanvraag om overschrijving kan slechts worden ingediend gedurende de
overschrijvingsperiodes als genoemd in artikel 6 lid 2 van dit reglement. Indien de aanvraag om
overschrijving met inachtneming van de vorige volzin is ingediend, wordt de overschrijving door
het bestuur betaald voetbal verleend, onmiddellijk nadat het verzoek en alle in artikel 4 lid 2
genoemde stukken door het secretariaat betaald voetbal zijn ontvangen en in orde zijn bevonden.
2. Om de speelgerechtigdheid van de speler, die overschrijving verzoekt, te verkrijgen voor de
eerstvolgende wedstrijd, die gespeeld zal worden, dient de aanvraag en alle in artikel 4 lid 2
genoemde stukken op het bondsbureau te zijn ontvangen uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag
voorafgaande aan de dag van de wedstrijd.
3. De overschrijving is verleend, nadat de kennisgeving van het bestuur betaald voetbal door de
speler en/of de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie is ontvangen.
4. Is de overschrijving verleend aan een geschorste of uitgesloten speler dan wordt deze eerst
speelgerechtigd na het einde van zijn schorsing of uitsluiting.

Artikel 6
1. Voor de overschrijvingen genoemd in artikel 1 van dit reglement gelden de navolgende
overschrijvingsperiodes:
a. de zomerperiode van 8 juni tot en met 31 augustus van enig kalenderjaar;
b. de winterperiode van 3 januari tot en met 31 januari van enig kalenderjaar.
2. Spelers mogen voor maximaal drie clubs geregistreerd staan in de periode van 1 juli tot 30 juni
van het jaar daaropvolgend. Gedurende deze periode mag een speler slechts voor twee clubs in
officiële wedstrijden uitkomen.

Artikel 7 - Dispensatie
In bijzondere gevallen kan het bestuur betaald voetbal dispensatie verlenen van de in dit
reglement voorkomende bepalingen. Het bestuur betaald voetbal kan hiervoor richtlijnen
vaststellen.

Bron: KNVB

