
5.3 Internationale overschrijvingen  
(Onderdeel van hoofdstuk 5 van het Bewaarnummer “Algemene informatie overschrijvingen”)  
 
Op internationale overschrijvingen (vanuit Nederland naar het buitenland en vice versa) van zowel 
jeugdspelers, senior amateurspelers als contractspelers zijn de FIFA Regulations on the Status and 
Transfer of Players van toepassing en is sprake van twee overschrijvingsperiodes.  
 
Voor internationale overschrijvingen naar Nederlandse amateurverenigingen gelden de volgende 
periodes:  
Zomer overschrijvingsperiode:  
begindatum: dag na laatste competitie wedstrijd  
einddatum: 31 augustus  
 
Winter overschrijvingsperiode:  
begindatum: 1 januari  
einddatum: 31 januari  
 
De internationale overschrijvingsperiodes die gelden voor overschrijvingen van spelers vanuit 
Nederland naar het buitenland zijn niet altijd gelijk aan de hiervoor genoemde overschrijvingsperiodes. 
Het kan derhalve eventueel mogelijk zijn om spelers vanuit Nederland naar het buitenland over te 
schrijven na afloop van de hiervoor genoemde overschrijvingsperiode, indien de uiterste termijn van 
overschrijving in het betreffende land nog niet is verstreken.  
 
Voor internationale overschrijvingen naar Nederland geldt dat door de buitenlandse bond een 
International Transfer Certificate (ITC) dient te worden afgegeven. Aangezien het verzoek tot afgifte 
van dit ITC door de KNVB dient te worden gedaan vóór het einde van de betreffende 
overschrijvingsperiode, dient hier bij het indienen van een verzoek tot overschrijving (en het 
overleggen van het volledig ingevulde en ondertekende overschrijvingsformulier) rekening mee te 
worden gehouden. Een verzoek tot overschrijving dat wordt ingediend na de einddatum van de 
betreffende overschrijvingsperiode en/of waarvoor de KNVB niet voor het einde van de betreffende 
overschrijvingsperiode om afgifte van het ITC heeft kunnen verzoeken, kan (behoudens de 
mogelijkheid van dispensatie zoals vermeld hierna onder 5.3.1) pas worden afgehandeld in de eerst 
volgende internationale overschrijvingsperiode.  
 
Enkel in de gevallen waarin er sprake is van een internationale overschrijving van een senior 
amateurspeler naar een amateurvereniging in Nederland, geldt dat het verzoek om afgifte van het ITC 
door de KNVB ook na het sluiten van de overschrijvingsperiode kan worden gedaan. Het verzoek tot 
overschrijving dient echter wel bij de KNVB te worden ingediend voor de einddatum van de 
betreffende overschrijvingsperiode. 
 
Alle verzoeken tot internationale overschrijving (al dan niet op grond van een dispensatiemogelijkheid) 
van en naar een Nederlandse amateurvereniging worden evenals internationale overschrijvingen van 
jeugdspelers van en naar een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie afgehandeld door het bestuur 
amateurvoetbal. Verzoeken tot internationale overschrijving van en naar Nederlandse 
betaaldvoetbalorganisaties van niet jeugdspelers (al dan niet op grond van een 
dispensatiemogelijkheid) worden afgehandeld door het bestuur betaald voetbal.  
 
Indien een verzoek tot dispensatie van een speler voor een nationale overschrijving geen 
toestemming is verleend, zal ook een internationale overschrijving van de betrokken speler naar de 
betreffende Nederlandse club via een buitenlandse club in hetzelfde seizoen worden geweigerd.  
Op grond van voornoemde FIFA regelgeving geldt bovendien dat spelers in de periode van 1 juli t/m 
30 juni van het daarop volgend jaar voor maximaal drie (verschillende) clubs geregistreerd mogen 
staan en gedurende deze periode voor slechts twee van deze (verschillende) clubs in officiële 
wedstrijden mogen uitkomen. 


