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Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal       knvb.nl 

UITVOERINGS-/WIJZIGINGSBESLUIT – TOPKLASSE EN CONTRACTSPELERS IN HET 
AMATEURVOETBAL 

 

Het bondsbestuur van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair gevestigd te Zeist, 
 

overwegende dat:  
 
- in de bondsvergadering van 7 december 2009 de invoering van de mogelijkheid van contractspelers in 

het amateurvoetbal en de invoering van de Topklasse is behandeld;  
- de besluitvorming hierover is aangehouden omdat een aantal punten nog niet concreet was ingevuld;  
- een taskforce begin 2010 ten aanzien van deze punten voorstellen heeft ontwikkeld, die zijn vastgelegd 

in de notitie “implementatie Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal” en de voorstellen uit de 
notitie door de bondsvergadering tijdens de buitengewone vergadering van 18 maart 2010 zijn 
aangenomen; 

- op grond van artikel 31 lid 3 onder a van de Statuten het bondsbestuur bevoegd is in spoedeisende 
gevallen waarin de Statuten of reglementen niet voorzien, een uitvoeringsbesluit vast te stellen; 

- de bondsvergadering van 13 december 2010 het uitvoerings-/wijzigingsbesluit Topklasse en 
contractspelers in het amateurvoetbal voor het seizoen 2010/’11 heeft bekrachtigd; 

- voor het seizoen 2011/’12 een nieuw uitvoerings-/wijzigingsbesluit is genomen tot 1 januari 2012, gericht 
op de Topklasse en de contractspeler in het amateurvoetbal, dat is bekrachtigd op de bondsvergadering 
van 19 december 2011; 

- de bondsvergadering van 19 december 2011 akkoord is gegaan met een verlenging van het uitvoerings-
/wijzigingsbesluit voor het seizoen 2011/’12 tot 1 juli 2012; 

- voor het seizoen 2012/’13 uitvoerings-/wijzigingsbesluiten zijn genomen, gericht op de Topklasse en de 
contractspeler in het amateurvoetbal, voor de periode 1 juli 2012 tot tot 1 januari 2013 en 1 januari 2013 
tot 1 juli 2013. Beide uitvoerings-/wijzigingsbesluiten zijn ter bekrachtiging aan de bondsvergadering van 
17 december 2012 voorgelegd; 

- voor het eerste deel van het seizoen 2013/’14 (tot 1 januari 2014) wederom een uitvoerings-
/wijzigingsbesluit is genomen gericht op de Topklasse en de contractspeler in het amateurvoetbal. Dit 
besluit wordt/is ter bekrachtiging voorgelegd aan de bondsvergadering van 16 december 2013; 

- voor het tweede deel van het seizoen 2013/’14 wederom een uitvoerings-/wijzigingsbesluit moet worden 
genomen gericht op de Topklasse en de contractspeler in het amateurvoetbal. 

 

besluit als volgt: 
 
met ingang van het seizoen 2010/’11 is een competitie in de Topklasse van start gegaan onder de 
navolgende voorwaarden en zijn contractspelers in het amateurvoetbal toegestaan overeenkomstig het 
bepaalde in het onderhavige besluit. 
  
1. Uitgangspunt van zowel de Topklasse als de mogelijkheid van contractspelers in amateurvoetbal is de 

notitie “implementatie Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal” van de taskforce, welke 
notitie is aangenomen in de buitengewone bondsvergadering van 18 maart 2010. 
 

2. De Statuten en de reglementen van de KNVB zijn op de Topklasse en de contractspelers in het 
amateurvoetbal van toepassing voor zover daarvan in het onderhavige besluit niet wordt afgeweken.  
 

3. Een contractspeler in het amateurvoetbal is een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder, die met een 
amateurvereniging of met een aan die amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en 
geregistreerd door de KNVB, een door het bestuur amateurvoetbal geregistreerde arbeidsovereenkomst 
(spelerscontract) heeft afgesloten, krachtens welke hij een geldelijke vergoeding ontvangt voor zijn 
deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De aan de amateurvereniging gelieerde stichting moet 
voldoen aan de statuten en alle (van toepassing zijnde) reglementen van de KNVB. 
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4. De omvang van de arbeidsovereenkomst als bedoeld onder 3. dient ten minste 12 uur per week te 
bedragen. De arbeidsovereenkomst dient per 30 juni van enig jaar te eindigen. Voorts dient de 
contractspeler minimaal het voor hem geldende minimum (jeugd)loon te verdienen (naar rato van de 
omvang van de arbeidsovereenkomst).  
 

5. Een opleidingsvergoeding is verschuldigd indien het spelerscontract wordt gesloten in de periode  voor 
het einde van het seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt. Hierbij gelden de 
navolgende regels: 

 
a. Artikel 3 onder a. van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en 

Solidariteitsbijdrage (de regeling betreffende het door een speler uitkomen in vijf bindende 
wedstrijden van het eerste elftal van een betaaldvoetbalorganisatie) blijft in het betaald voetbal van 
kracht, maar gaat voor het amateurvoetbal niet gelden. 

b. Indien een speler een eerste of volgend spelerscontract sluit in de periode tot het einde van het 
seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar bereikt, dient een opleidingsvergoeding te worden 
betaald (mits uiteraard aan de reglementaire voorwaarden wordt voldaan). 

c. Er is sprake van een gedifferentieerd opleidingsbedrag per opleidingsjaar:  
- ere- en eerste divisie: € 1.355,--; 
- amateurvoetbal: € 500,--. 

 Bepalend is in welke sectie de te betalen club uitkomt. 
 

6. De regeling betreffende de solidariteitsbijdrage geldt ook voor het amateurvoetbal. Dit betekent dat 
indien een contractspeler gedurende de looptijd van een spelerscontract wordt overgeschreven naar een 
andere club, door laatstgenoemde club als solidariteitsbijdrage 5% van de vergoeding die wordt betaald 
aan de club, waarvan de speler wordt overgeschreven, zal worden verdeeld onder de clubs, waarbij de 
speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest. 
 

7. De regeling betreffende spelersmakelaars (in het bijzonder het Reglement Spelersmakelaars) wordt 
onverkort in het amateurvoetbal toegepast. 
 

8. Voor degradatie naar de Topklasse gelden de volgende regels: 
  
 a. Clubs moeten zich uiterlijk 1 juni 2013 inschrijven voor de competitie van het amateurvoetbal in het 

daarop volgende speelseizoen. Dit geldt ook voor een betaaldvoetbalorganisatie die degradeert. 
Indien een club zich niet inschrijft, dan wordt deze ook niet toegelaten en ingedeeld. In bijzondere 
gevallen kan het bondsbestuur hier via een uitvoeringsbesluit van afwijken. 

b. Indien een betaaldvoetbalorganisatie door verlies van de licentie (intrekking of verval) de eerste 
divisie verlaat, dan vindt degradatie naar ten hoogste de hoofdklasse van het amateurvoetbal plaats. 

c. Het bestuur amateurvoetbal neemt het definitieve besluit over de poule - zaterdag of zondag -  
waarin een degradant uit de eerste divisie wordt ingedeeld. Een degradant heeft het recht een 
voorkeur aan te geven. Als van een degradant de amateurafdeling in de Topklasse speelt, dan 
speelt het ene elftal in de zaterdagpoule en de andere in de zondagpoule. De amateurafdeling speelt 
op de vaste speeldag.  

d. Het beloftenelftal van een degradant wordt ingedeeld in de reserve hoofdklasse zaterdag of zondag.  
e. Voor het seizoen 2013/’14 zal door het bestuur betaald voetbal worden bezien of sprake zal zijn van 

een eenmalig door de KNVB te betalen vergoeding aan een degraderende 
betaaldvoetbalorganisatie. 

f. De licentie van een betaaldvoetbalorganisatie vervalt bij degradatie naar het amateurvoetbal. 
g. Aan een degradant wordt voor alle gestelde voorwaarden vermeld in artikel 46 van het Reglement 

Amateurvoetbal twee seizoenen dispensatie verleend. Dit geldt ook voor de voorwaarden voor een 
bestaande participatie in een gezamenlijke regionale jeugdopleiding. 
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9. Indien een club van de Topklasse naar de eerste divisie promoveert, wordt de club in kwestie  

opgenomen in een begeleidingstraject en stelt deze club een plan van aanpak op. Er wordt voor 
maximaal drie (3) jaar dispensatie verleend om aan de gestelde (licentie-)voorwaarden te voldoen, 
overeenkomstig de desbetreffende richtlijnen behorend bij het Licentiereglement. Indien clubs uit de 
Topklasse voor eventuele promotie in aanmerking willen komen, dienen zij dat gedurende het seizoen 
uiterlijk op een door het bestuur betaald voetbal nader te bepalen datum schriftelijk kenbaar te maken.

1
 

 
10. Voor overschrijvingen gelden de navolgende slotdata : 

- overschrijving binnen AV als amateur:      15 juni 
- overschrijving van AV naar BV als amateur (vice versa):   15 juni 
- overschrijving binnen AV voor 1e maal als contractspeler:    15 juni 
-  overschrijving van AV naar BV van amateurspelers die contract tekenen: 14 juli 
- overschrijving binnen AV als (ex)contractspeler :    31 augustus  
- overschrijving van AV naar BV als (ex)contractspeler (vice versa):  31 augustus  
 
Er is binnen AV en tussen AV en BV (vooralsnog) geen tweede overschrijvingstermijn in de periode 1 
januari - 31 januari.  

 
11. Indien sprake is van internationale overschrijvingen van contractspelers in het amateurvoetbal is het 

FIFA Transfer Matching System van toepassing. 
 
12. De Reglementen van de sectie amateurvoetbal zijn van toepassing op alle landelijke competities van het 

amateurvoetbal, waaronder de Topklasse. 
 
 
Het onderhavige besluit is genomen op de vergadering van het bondsbestuur d.d. 18 november 2013 en 
geldt per 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Het uitvoeringsbesluit wordt op 16 december 2013 aan de 
bondsvergadering ter bekrachtiging voorgelegd. 

                                                 
1
 Voor het seizoen 2013/’14 is deze datum nog niet bekend. 
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Schema bij het Uitvoerings-wijzigingsbesluit Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal van 
het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal en bestuur betaald voetbal. 

 

Statuten / reglement Artikel Strekking van de wijziging Besluit van  

Begripsbepalingen  Contractspeler: 
Definitie van contractspeler opnemen: 
Een natuurlijk persoon van zestien jaar en ouder, die 
met een club of een aan een amateurvereniging 
gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door 
het bestuur amateurvoetbal, een door het bestuur 
amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal 
geregistreerde overeenkomst heeft gesloten, krachtens 
welke hij een geldelijke vergoeding ontvangt voor zijn 
deelneming aan wedstrijden en/of trainingen.  

Bondsbestuur 
 
 

Algemeen Reglement Nieuw 
artikel 
6a 

Nieuw contract: 
1. Een club die een spelerscontract wil sluiten met een 

speler die een spelerscontract heeft met een 
andere club, dient vooraf laatstgenoemde club 
schriftelijk te informeren over zijn voornemen de 
desbetreffende speler daartoe te benaderen. 

2. Een contractspeler kan slechts een contract met 
een andere club sluiten als zijn huidige contract is 
beëindigd of binnen zes maanden zal aflopen. 

Bondsbestuur 

 Nieuw 
artikel 
6b 

 Uitlenen: 
1.  Het uitlenen van een contractspeler aan een 

andere club is alleen mogelijk, indien de betrokken 
contractspeler daarmee instemt. 

2.  Een contractspeler die is uitgeleend aan een club 
kan slechts overschrijving verkrijgen naar een 
derde club indien hiertoe schriftelijke toestemming 
is verkregen van de uitlenende club. 

3a. De minimumduur van de uitleenperiode bedraagt 
voor contractspelers in de sectie betaald voetbal de 
periode tussen twee overschrijvingsperiodes. 

3b. De minimumduur van de uitleenperiode bedraagt 
voor contractspelers in de sectie amateurvoetbal en 
voor spelers die worden uitgeleend aan een andere 
sectie een seizoen. 

4.  Gedurende de uitleenperiode blijft de tussen de 
contractspeler en de uitlenende club of de aan de 
amateurvereniging gelieerde stichting gesloten 
arbeidsovereenkomst van kracht. De uitlenende 
club zal alle uit vorengenoemde 
arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen 
volledig nakomen. 

5.  Indien een contractspeler voor een periode van 
uitlenen aanvullende vergoedingen met de 
inlenende club overeenkomt, ontheft die 
overeenkomst de uitlenende club niet van haar 
verplichtingen jegens de contractspeler. 
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6.  De inlenende club dient ten minste die 
verzekeringen af te sluiten die noodzakelijk zijn om 
alle risico’s waartegen de contractspeler bij de 
uitlenende club verzekerd was te verzekeren. 

7.  Het bepaalde in het Reglement 
Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal, 
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, 
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage en 
Reglement Overschrijvingsbepalingen 
Amateurvoetbal is van overeenkomstige toepassing 
op het uitlenen van contractspelers. 

 Nieuw 
artikel 
6c 

Speelgerechtigdheid contractspeler bij sluiten contract: 
Een contractspeler kan tijdelijk speelgerechtigd worden 
verklaard voor een andere club zulks uitsluitend op 
basis van een uitleenovereenkomst als bedoeld in 
artikel 6b van dit reglement en zulks met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 6a van het Algemeen 
Reglement. 

 

 8 lid 2 De regeling betreffende de actieve amateur binnen het 
verband van zijn vereniging (zie artikel 8 lid 2 onder a) 
is van overeenkomstige toepassing op de 
contractspelers binnen het verband van zijn vereniging. 

 

 8 lid 5 Schrappen  

Reglement 
Amateurbepalingen 

1 
onder 
a 

Contractspelers: 
Personen van zestien jaar en ouder, die met een club 
of een aan de amateurvereniging gelieerde stichting die 
is erkend en geregistreerd door het bestuur 
amateurvoetbal, een door het bestuur amateurvoetbal 
of het bestuur betaald voetbal geregistreerde 
overeenkomst hebben gesloten, krachtens welke zij 
een geldelijke vergoeding ontvangen voor hun 
deelneming aan wedstrijden en/of trainingen.  

Bondsbestuur 
 

 2 lid 1 Vergoedingen aan contractspelers: 
Op de vergoedingen die contractspelers ter zake van 
hun deelneming aan wedstrijden en/of trainingen 
genieten zijn de in of krachtens het Reglement Betaald 
Voetbal of het Reglement Amateurvoetbal gestelde 
bepalingen van toepassing. 

Bondsbestuur 
 

 2 lid 2 Vergoedingen aan contractspelers: 
Toevoegen nieuw sub b: de sectie amateurvoetbal, en 
vernummeren sub b, c en d tot c, d, en f. 

Bondsbestuur 
 

Reglement Overschrijvings-
bepalingen Algemeen, 
Opleidingsvergoeding en 
Solidariteitsbijdrage 

1 lid 1 Reikwijdte: 
Dit reglement is van toepassing op: 
a. de overschrijving van een contractspeler van een 

betaaldvoetbalorganistie naar een 
amateurvereniging waarbij hij als amateurspeler 
aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

b.  de overschrijving van een contractspeler van een 
amateurvereniging naar een 
betaaldvoetbalorganisatie waarbij hij als 
amateurspeler aan bindende wedstrijden wenst 
deel te nemen; 

 
 

 
Bondsbestuur 
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c.  de overschrijving van een amateurspeler van een 
amateurvereniging naar een 
betaaldvoetbalorganisatie die bij die 
betaaldvoetbalorganisatie een spelerscontract heeft 
gesloten; 

d.  de overschrijving van een amateurspeler van een 
betaaldvoetbalorganisatie naar een 
amateurvereniging die bij die amateurvereniging of 
bij de aan die amateurvereniging gelieerde stichting 
een spelerscontract heeft gesloten; 

e.  de overschrijving van een contractspeler van een 
betaaldvoetbalorganisatie naar een 
amateurvereniging die bij die amateurvereniging of 
bij de aan die amateurvereniging gelieerde stichting 
een spelerscontract heeft afgesloten; 

f.  de overschrijving van een contractspeler van een 
amateurvereniging naar een 
betaaldvoetbalorganisatie die bij die 
betaaldvoetbalorganisatie een spelerscontract heeft 
gesloten; 

g. de overschrijving van een jeugdspeler uitkomend 
als amateur voor een betaaldvoetbalorganisatie 
naar een andere betaaldvoetbalorganisatie 
waarmee hij een spelerscontract heeft gesloten; 

h.  de overschrijving van een actieve amateur van een 
amateurvereniging naar een 
betaaldvoetbalorganisatie waar hij als 
amateurspeler zal uitkomen in de competities van 
de sectie betaald voetbal; 

i.  de overschrijving van een jeugdspeler van een 
amateurvereniging naar een 
betaaldvoetbalorganisatie waar hij als 
amateurspeler zal uitkomen in bindende 
wedstrijden; 

j.  de overschrijving van een actieve amateur van een 
betaaldvoetbalorganisatie naar een 
amateurvereniging waarbij hij als amateurspeler zal 
uitkomen in de competities van de sectie 
amateurvoetbal. 

 1 lid 2 Onverminderd het in lid 1 bepaalde is dit reglement 
inzake de solidariteitsbijdrage ook van toepassing op 
de overschrijving van een contractspeler van een club 
naar een andere club. 

Bondsbestuur 

 2 Gerechtigdheid tot deelname aan wedstrijden: 

Een speler is speelgerechtigd voor een club, indien hij 
voldoet aan hetgeen te dien aanzien is bepaald in de 
Statuten en reglementen, in het bijzonder in het 
Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, het 
Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal, 
respectievelijk het Reglement Wedstrijden Betaald 
Voetbal. 
 
 
 

Bondsbestuur  
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3 Opleidingsvergoeding: 
1. Een club is een opleidingsvergoeding verschuldigd 

overeenkomstig het bepaalde in dit reglement aan 
de clubs waarbij de speler gedurende zijn 
opleidingsperiode als speelgerechtigd lid is 
geregistreerd geweest, indien: 

 a. de speler een spelerscontract heeft gesloten 
met die club of 

 b. de speler met die club een opvolgend 
spelerscontract heeft gesloten; 
voor het einde van het seizoen waarin de speler 
de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt. 

2. Een betaaldvoetbalorganisatie is in aanvulling op 
het bepaalde in lid 1 een opleidingsvergoeding 
verschuldigd indien de speler in vijf bindende 
wedstrijden van het eerste elftal van die 
betaaldvoetbalorganisatie is uitgekomen. 

 
De laatste zin van artikel 3 wordt geschrapt. 

Bondsbestuur 
 

 4 lid 1 Solidariteitsbijdrage: 
Indien een contractspeler gedurende de looptijd van 
een spelerscontract wordt overgeschreven naar een 
andere club, zal door laatstgenoemde club als 
solidariteitsbijdrage 5% van de vergoeding die wordt 
betaald aan de club, waarvan de speler wordt 
overgeschreven, worden verdeeld onder de clubs, 
waarbij de speler tussen zijn twaalfde en 
drieëntwintigste jaar als speelgerechtigd lid 
geregistreerd is geweest, een en ander 
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.  

Bondsbestuur 
 

 4 lid 2 Solidariteitsbijdrage: 
De vergoeding die de club ontvangt ten gevolge van de 
voortijdige beëindiging van het spelerscontract met de 
over te schrijven speler, is bepalend voor de hoogte 
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
solidariteitsbijdrage. 

Bondsbestuur 
 
 

 6 lid 1 
en 2 

Beperking speelgerechtigdheid: 
Het woord amateurspeler vervangen door speler. 

Bondsbestuur 
 

 6 lid 3 1 juni wordt 15 juni. Bondsbestuur 

 7 lid 4 Intrekking overschrijving: 
Betaaldvoetbalorganisatie wijzigen in club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bondsbestuur 
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 8 lid 1 De termijnen voor indiening van een aanvraag en 
aanvang speelgerechtigdheid:  
De aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn: 
a.  voor een contractspeler zoals vermeld in artikel 1 lid 

1 onder a uiterlijk op 31 augustus. 
b. voor een contractspeler zoals vermeld in artikel 1 lid 

1 onder b uiterlijk op 31 augustus. 
c. voor een amateurspeler zoals vermeld in artikel 1 

lid 1 onder c uiterlijk op 14 juli. 
d. voor een amateurspeler zoals vermeld in artikel 1 

lid 1 onder d uiterlijk op 14 juli. 
e. voor een contractspeler zoals vermeld in artikel 1 lid 

1 onder e uiterlijk op 31 augustus. 
f. voor een contractspeler zoals vermeld in artikel 1 lid 

1 onder f uiterlijk op 31 augustus. 
g. voor een jeugdspeler zoals vermeld in artikel 1 lid 1 

onder g uiterlijk op 14 juli. 
h. voor een amateurspeler zoals vermeld in artikel 1 

lid 1 onder h uiterlijk op 15 juni. 
i. voor een jeugdspeler zoals vermeld in artikel 1 lid 1 

onder i uiterlijk op 15 juni. 
j. voor een actieve amateurspeler zoals vermeld in 

artikel 1 lid 1 onder j uiterlijk op 15 juni. 

Bondsbestuur 

 8 lid 2 a. Indien overschrijving wordt verleend aan een speler 
als genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, d en e van dit 
reglement, wordt hij speelgerechtigd uiterlijk een 
maand na de datum waarop het verzoek tot 
overschrijving het bondsbureau heeft bereikt. 

b. Indien overschrijving wordt verleend aan een speler 
als genoemd in artikel 1 lid 1 onder b, c, f, g en h 
van dit reglement, is het gestelde in artikel 5 lid 2 
van het Reglement Overschrijvingsbepalingen 
Betaald Voetbal van toepassing voor het bepalen 
van de datum van speelgerechtigdheid. 

c. Indien overschrijving wordt verleend aan een speler 
als genoemd in artikel 1 lid 1 onder i en j van dit 
reglement, wordt hij speelgerechtigd uiterlijk een 
maand na de datum waarop het verzoek tot 
overschrijving het bondsbureau heeft bereikt, doch 
niet voor 1 augustus daaropvolgend. 
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12  Verschuldigdheid en meldingsplicht: 
1.  De opleidingsvergoeding genoemd in artikel 3 lid 1 

van dit reglement is door een club verschuldigd 
voor de speler: 

 a. met wie de club een spelerscontract heeft 
afgesloten in de periode tot het einde van het 
seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar 
heeft bereikt. Voor de vaststelling van de datum 
waarop een spelerscontract is gesloten is de 
datum van ondertekening van het 
spelerscontract bepalend of de ingangsdatum 
van het spelerscontract indien deze datum op 
een eerder tijdstip ligt; 

 b. met wie de club een opvolgend spelerscontract 
heeft gesloten, in de periode tot het einde van 
het seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 
jaar heeft bereikt, doch alleen indien zijn oude 
club hem niet later dan 60 dagen voor de 
overeengekomen einddatum van het met hem 
gesloten spelerscontract een nieuw 
spelerscontract heeft aangeboden waarbij het 
basisjaarinkomen, exclusief premies en 
tekengeld minimaal gelijk is aan het 
basisjaarinkomen, exclusief premies en 
tekengeld als in het laatste jaar van het met hem 
gesloten spelerscontract. In afwijking van het 
gestelde onder a is in dit geval bepalend voor de 
vaststelling van de datum waarop een 
spelerscontract is gesloten de datum waarop de 
speler speelgerechtigd is verklaard voor zijn 
nieuwe club. 

2.   De opleidingsvergoeding genoemd in artikel 3 lid 2 
van dit reglement is door een 
betaaldvoetbalorganisatie verschuldigd voor de 
speler die in vijf bindende wedstrijden van het 
eerste elftal is uitgekomen in de periode tot het 
einde van het seizoen waarin de speler de leeftijd 
van 22 jaar heeft bereikt. 

3.  a.  De opleidingsvergoeding komt ten goede aan 
alle clubs waarvoor de speler speelgerechtigd is 
geweest gedurende de opleidingsperiode. 

 b.  In afwijking van het onder 3a bepaalde, komt in 
gevallen als genoemd in lid 1 onder b de 
opleidingsvergoeding uitsluitend ten goede aan 
de laatste club waarbij de speler als 
speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest. 

4.  Is eenmaal een opleidingsvergoeding verschuldigd, 
dan is hiermee, met uitzondering van het bepaalde 
in lid 1 onder b, de vergoedingsplicht in verband 
met een volgende overschrijving van die speler 
vervallen. 

 
 
 
 

Bondsbestuur 
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5.  a.  Indien de club die de opleidingsvergoeding moet 
betalen een betaaldvoetbalorganisatie is, 
bedraagt de hoogte van de 
opleidingsvergoeding € 1.355,-- per 
opleidingsjaar, indien de club die de 
opleidingsvergoeding moet betalen een  
amateurvereniging is, bedraagt de te betalen 
opleidingsvergoeding € 500,-- per 
opleidingsjaar. 

 b.  Het onder 5a genoemde bedrag wordt elke vijf 
jaar herzien, voor het eerst op 1 juli 2014, 
overeenkomstig het 
consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle 
huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, in de 
periode van vijf jaar. Als peildatum geldt telkens 
1 januari van het eerste jaar van de laatst 
verstreken periode van vijf jaar. 

 12 lid 
6 

De club is verplicht schriftelijk aan de KNVB te melden 
dat zich een situatie als vermeld in lid 1 of lid 2 heeft 
voorgedaan. Deze melding dient binnen veertien dagen 
na de vijfde wedstrijd c.q. het sluiten van het 
spelerscontract plaats te vinden. 

Bondsbestuur 

 13  Betaling: 
1. Een club die ingevolge dit reglement een 

opleidingsvergoeding verschuldigd is moet deze 
hebben voldaan aan de rechthebbende club(s) 
binnen 30 dagen nadat de speler 

 a.  een spelerscontract heeft ondertekend als 
genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement of 

 b.  is uitgekomen in de vijfde wedstrijd als genoemd 
in artikel 3 lid 2 van dit reglement. 

2. Indien een club niet voldoet aan het bepaalde in lid 
1 van dit artikel, dan betaalt de KNVB de 
rechthebbende club(s) op eerste verzoek en 
ontstaat er een vordering van de KNVB op de club. 
Het verzoek dient schriftelijk bij het bondsbestuur te 
worden ingediend onder vermelding van de 
gronden waarop de aanspraak is gebaseerd. 

Bondsbestuur 
 

 13 lid 
2 

Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
club. 

Bondsbestuur 

 14 lid 
1 

Berekening solidariteitsbijdrage: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
club. 

Bondsbestuur  

 14 lid 
3 

Berekening solidariteitsbijdrage: 
Het woord betaalvoetbalorganisatie vervangen door 
club. 

Bondsbestuur 
 

 15 lid 
1 

Betaling: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
club. 

 
Bondsbestuur 

 15 lid 
2 

Betaling: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
club. 
 

Bondsbestuur 
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Reglement 
Spelersmakelaars 

 Begripsbepalingen: 
Vervangen van het woord betaaldvoetbalorganisatie 
door club in de definitie van spelersmakelaar 

Bondsbestuur  

 1 lid 1 Algemeen: 
Verwijderen van de woorden: met uitzondering van de 
tot de sectie amateurvoetbal toegelaten verenigingen. 

Bondsbestuur  

 1 lid 4 Algemeen: 
Het woord betaaldvoetbalorganisaties vervangen door 
het woord: clubs. 

Bondsbestuur  

 1 lid 5 Algemeen: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
het woord: club. 

Bondsbestuur  

 2 lid 3 De aanvrager: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
het woord club. 

Bondsbestuur 
 

 5 lid 4 Afgifte en status licentie: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
het woord club. 

Bondsbestuur 
 

 8 lid 1 
onder 
k 

Verplichtingen spelersmakelaars: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
het woord club. 

Bondsbestuur 
 

 9 lid 3 Het spelersmakelaarscontract: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
het woord club. 

Bondsbestuur 
 

 9 lid 6 Het spelersmakelaarscontract: 
Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
het woord club. 

Bondsbestuur 
 

 11 lid 
2 

Naamsvermelding: 

Het woord betaaldvoetbalorganisatie vervangen door 
het woord club. 

Bondsbestuur 
 

Reglement Amateurvoetbal  Artikel xx- Spelerscontract 
1. De overeenkomst tussen een vereniging of een 

daaraan gerelateerde stichting, die door het bestuur 
amateurvoetbal is erkend en geregistreerd, en een 
contractspeler moet schriftelijk worden vastgelegd. 
Het bestuur amateurvoetbal stelt een 
standaardcontract vast waarvan de inhoud in elk 
spelerscontract moet worden opgenomen. Het 
bestuur amateurvoetbal kan op een door een 
amateurvereniging gemotiveerd verzoek ontheffing 
verlenen van een of meer bepalingen van dat 
standaardcontract. 

2. De geldigheid van een spelercontract mag niet 
afhankelijk worden gesteld van de uitslag van een 
(positieve) medische keuring of het verkrijgen van 
een tewerkstellingsvergunning. 

3. Het is niet toegestaan met een speler jonger dan 18 
jaar een spelerscontract te sluiten met een looptijd 
langer dan drie jaar. Ieder beding waarin een 
langere periode is overeengekomen, is nietig. 

4. Een spelerscontract zal nimmer bepalingen mogen 
inhouden welke in strijd zijn met de bepalingen van 
dit reglement. 

 

Bestuur AV 
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5.  Het contract moet in drievoud worden opgemaakt 
en getekend. De exemplaren van het contract 
moeten binnen een week na ondertekening per 
aangetekende brief door de vereniging aan het 
secretariaat amateurvoetbal worden gezonden. 
Twee exemplaren worden, na registratie door het 
bestuur amateurvoetbal aan de vereniging of de 
daaraan gerelateerde stichting teruggezonden, die 
een daarvan moet uitreiken aan de contractspeler 
of diens wettelijke vertegenwoordiger. 

6.  Het spelerscontract dient op 30 juni van enig jaar te 
eindigen, tenzij er krachtens de wet sprake is van 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

7.  Het spelerscontract zal worden geregistreerd 
indien: 

 a.  aan de bepalingen van de Statuten en 
reglementen is voldaan en de speler de leeftijd 
van zestien jaar heeft bereikt; 

 b.  de speler rechtens bevoegd was een 
overeenkomst te sluiten met de 
amateurvereniging of de daaraan gerelateerde 
stichting; 

8.  Van de registratie zal door het secretariaat 
amateurvoetbal mededeling worden gedaan aan de 
voormalige werkgever.  

 46 Toelatingsvoorwaarden: 
Geen reglementswijziging maar op basis van lid 6 
dispensatie voor 2 jaar. 

Bestuur AV 

Reglement 
Overschrijvingsbepalingen 
Amateurvoetbal 

1 lid 1 Dit reglement is van toepassing op: 
a. de overschrijving van een amateurspeler van een 

amateurvereniging naar een andere 
amateurvereniging waarbij hij aan bindende 
wedstrijden wenst deel te nemen; 

b. de overschrijving van een amateurspeler van een 
amateurvereniging naar een andere 
amateurvereniging waarmee hij een spelerscontract 
heeft gesloten; 

c. de overschrijving van een contractspeler van een 
amateurvereniging naar een andere 
amateurvereniging waarbij hij als actieve amateur 
aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

d.  de overschrijving van een contractspeler van een 
amateurvereniging naar een andere 
amateurvereniging waarbij hij als contractspeler aan 
bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

e. de overschrijving van een jeugdspeler uitkomend als 
amateurspeler voor een betaaldvoetbalorganisatie 
naar een andere betaaldvoetbalorganisatie waar hij 
als amateurspeler in bindende wedstrijden zal 
uitkomen; 

f. de overschrijving van een amateurspeler naar een 
buitenlandse club; 

g. de overschrijving van een speler van een 
buitenlandse club naar een amateurvereniging waar 
hij als speler in bindende wedstrijden zal uitkomen.  

Bestuur AV 
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 5 lid 4 Beperking speelgerechtigdheid: 
Een speler aan wie nog geen overschrijving is verleend 
mag in de periode 15 juni tot en met 31 juli bij zijn 
nieuwe club deelnemen aan trainingen en niet 
bindende wedstrijden, indien een 
overschrijvingsformulier als genoemd in artikel 4 lid 1 
van dit reglement door het desbetreffende bestuur is 
ontvangen en de competitie van de te verlaten club is 
beëindigd.  

 

 7 De termijnen voor indiening van een aanvraag en 
aanvang speelgerechtigdheid: 
1. De aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn 

voor de spelers: 
 - zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b en e  

uiterlijk 15 juni; 
 - zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d, en g 

uiterlijk 31 augustus. 
2. Indien overschrijving wordt verleend, wordt de 

speler: 
 - zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b en e 

per 1 augustus daaropvolgend speelgerechtigd 
voor zijn nieuwe club; 

 - zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d en g 
uiterlijk een maand na de datum waarop het 
verzoek tot overschrijving het bondsbureau of 
het districtskantoor heeft bereikt, 
speelgerechtigd voor zijn nieuwe club. 

Bestuur AV 

 
 


