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Vertaling FIFA Minor player application guide
Zoals verwoord in de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players is een internationale overschrijving van een speler tussen 10 en 18 jaar niet mogelijk, tenzij er voldaan wordt aan 1 van de onderstaande
uitzonderingsmogelijkheden:







De speler verhuist mee met ouders om redenen die niet zijn gerelateerd aan het voetbal.
Het betreft een overschrijving vanuit een land binnen de EU/EER. In dat geval geldt als minimumleeftijd 16 jaar. De club waarnaar de speler overschrijving aanvraagt, moet dan wel voldoen aan de
voorwaarden als genoemd in artikel 19, lid 2 van de FIFA Regulations for the Status and Transfer for Players.
De speler is woonachtig in de grensstreek. Het verbod geldt dan niet, wanneer de speler niet meer dan vijftig kilometer van de grens woont en de club waar hij wil spelen niet verder dan vijftig kilometer van de
grens is gevestigd.
De speler is tijdens zijn voetbaluitstapje in het buitenland altijd bij zijn ouder(s) in Nederland blijven wonen en keert nu weer terug naar een club in Nederland. Het verbod geldt dan niet wanneer aangetoond
kan worden dat de ouder(s) en speler in de afgelopen minimaal vijf jaar woonachtig zijn geweest in Nederland.
De speler komt hier in Nederland een 1-jarig internationaal studie-uitwisselingsproject volgen. Is de duur van het internationale studie-uitwisselingsproject langer dan een jaar dan dient de speler in
kwestie binnen het eerste studiejaar 18 jaar te worden.
De speler komt als vluchteling naar Nederland zonder zijn ouders om politieke, godsdienstige en andere humanitaire redenen.

Eerste registratie
De uitzonderingsmogelijkheden zoals hierboven beschreven gelden ook voor een speler die zich voor de eerste maal als voetballer wil laten registreren in een land waarvan hij niet de nationaliteit bezit en waarin hij
de afgelopen vijf jaar niet heeft gewoond. Dit geldt ook een speler die zich voor de eerste maal als voetballer wil laten registreren in een land waarvan hij niet de nationaliteit bezit, maar hij wel in de afgelopen vijf jaar
onafgebroken woonachtig is geweest. Een dergelijke aanvraag moet ook binnen de betreffende overschrijvingstermijnen plaatsvinden.
Voor iedere internationale overschrijving van een speler in deze regeling is toestemming vereist van de FIFA via het TMS (Transfer Matching System).

In deze handleiding staat exact aangegeven per uitzonderingsmogelijkheid welke omstandigheden hierbij kunnen optreden en welke documenten hierbij aangeleverd moeten worden. Genoemde
uitzonderingsmogelijkheden, of een eerste registratie, moet verstrekt worden aan de verzoekende bond, aan de hand van het reguliere overschrijvingsformulier (Formulier verzoek tot overschrijving veld- of
zaalvoetbal) en (bewijs)documenten, opgesteld in één van de officiële FIFA-talen (Engels, Frans, Duits, Spaans).
De roodgedrukte tekst wordt door de KNVB aangeleverd / afgehandeld bij deze dossiers.
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De speler
volgt zijn
ouders die
naar een
ander land
verhuizen
om redenen
niet
gerelateerd
aan voetbal

Het land waar de ouders van de speler naar toe
verhuizen, is het land waar de speler wil voetballen

Het land waar de ouders van de speler naar toe
verhuizen, is een buurland van het land waar de
speler wil gaan voetballen en de voorwaarden van
art. 19, par. 2c) zijn van toepassing
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Via fax of
gewone post

Ѵ

Aanvraag in te
dienen

Ѵ

Via TMS

Ѵ

Bewijs van afstand: 50
kilometerregeling 5

Ѵ

3

(Ѵ)

Identiteitsbewijs van de speler

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of
internationale transfer

Het land waar de ouders van de speler naartoe
verhuizen, is een buurland van het land waar de
speler wil gaan voetballen en de voorwaarden van
art. 19, par 2 c) zijn van toepassing

Bewijs van verblijf van
ouders(s) van de speler 4

De speler
volgt zijn
ouders die
naar een
ander land
verhuizen
vanwege
hun werk

Het land waar de ouders van de speler naartoe
verhuizen, is het land waar de speler wil voetballen

Identiteitsbewijs van der
ouder(s) van de speler 3

1. Verhuizing buitenland van beide biologische ouders van
de speler

Omstandigheden

Andere documenten ter
ondersteuning van genoemde
reden

“Ouders van de speler verhuizen om redenen niet gerelateerd aan voetbal”

Werkvergunning van de
ouder(s) van de speler

Art. 19 par. 2 a) van het reglement

Arbeidscontract van de
ouder(s) van de speler

Uitzondering:

Arbeidscontract van de speler
1
en de werkvergunning van
de speler

FIFA

Geboortebewijs/certificaat van
de speler 2

Aan te leveren documenten

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide
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Ѵ
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Ѵ
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Ѵ

Ѵ

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professionele speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening,

enz.), alsmede bijlagen.
2

Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en het verwantschap.

3

Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort

4

Het bewijs van verblijf moet recent zijn afgegeven en een aanduiding bevatten van begindatum van het verblijf in het nieuwe land.

5

De afstand tussen de woonplaats van de speler en de club gemeten als ‘afgelegde route’ mag niet meer dan 100 km zijn. Verder mag de afstand tussen de woonplaats van de speler/club en de dichtstbijzijnde

grens, gemeten als ‘route hemelsbreed’ niet meer dan 50 km zijn.
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De ouder die
niet verhuist,
leeft nog

Het land waar de ouder van de speler naar toe
verhuist, is het land waar de speler wil
voetballen

De speler volgt de
ouder die voogdij heeft
Het land waar de ouder van de speler naar toe
en verhuist naar een
ander land om redenen verhuist, is een buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de voorwaarden van art.
niet gerelateerd aan
19, par. 2c) zijn van toepassing
het voetbal

De speler volgt de nog
levende ouder die
verhuist naar een
ander land vanwege
werk

De ouder die
niet verhuist,
leeft niet meer De speler volgt de nog
levende ouder die
verhuist naar een
ander land om
redenen niet
gerelateerd dan
voetbal

Het land waar de ouder van de speler naar toe
verhuist, is het land waar de speler wil
voetballen
Het land waar de ouder van de speler naar toe
verhuist, is een buurland van het land waar de
speler ingeschreven wil zijn en de voorwaarden
van art. 19, par. 2c) zijn van toepassing
Het land waar de ouder van de speler naar toe
verhuist, is het land waar de speler wil
voetballen
Het land waar de ouder van de speler naar toe
verhuist, is een buurland van het land waar de
speler ingeschreven wil zijn en de voorwaarden
van art. 19, par. 2c) zijn van toepassing
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Ѵ

Via fax of
gewone
post

Ѵ

Aanvraag in te
dienen

Ѵ

Via TMS

Ѵ

Bewijs van afstand: 50
kilometerregeling 6

Ѵ

Overlijdenscertificaat van de
ouder(s) van de speler

(Ѵ)

Documentatie als bewijs dat
de ouder van de speler die
verhuist naar of woont in het
nieuwe land de voogdij heeft
over de speler5

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of
internationale transfer

Het land waar de ouder van de speler naartoe
verhuist, is een buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de voorwaarden van art.
19 par. 2c) zijn van toepassing.

Bewijs van verblijf van
ouders(s) van de speler 4

De speler volgt de
ouder die voogdij heeft
en verhuist naar een
ander land vanwege
werk

Identiteitsbewijs van der
ouder(s) van de speler 3

2. Verhuizing buitenland van één van de biologische ouders van de speler

Het land waar de ouder van de speler naar toe
verhuist, is het land waar de speler wil
voetballen

Identiteitsbewijs van de
speler 3

Omstandigheden

Geboortebewijs/certificaat
van de speler 2

“Ouders van de speler verhuizen om redenen niet gerelateerd aan voetbal”

Andere documenten ter
ondersteuning van genoemde
reden

Art. 19 par. 2 a) van het reglement

Werkvergunning van de
ouder(s) van de speler

Uitzondering:

Arbeidscontract van de
ouder(s) van de speler

FIFA

Arbeidscontract van de speler
1
en de werk-vergunning van
de speler

Aan te leveren documenten

Mogelijkheid tot inschrijving
via beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide
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Ѵ

1

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professionele speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening,
enz.), alsmede bijlagen.
2

Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en het verwantschap.

3

Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort

4

Het bewijs van verblijf moet recent zijn afgegeven en een aanduiding bevatten van begindatum van het verblijf in het nieuwe land.

5

Zoals een scheidingsakte (indien van toepassing) of verklaring van de niet-verhuizende ouder van de speler, dat de speler mee mag verhuizen met de andere ouder.

De afstand tussen de woonplaats van de speler en de club gemeten als ‘afgelegde route’ mag niet meer dan 100 km zijn. Verder mag de afstand tussen de woonplaats van de speler/club en de
dichtstbijzijnde grens, gemeten als ‘route hemelsbreed’ niet meer dan 50 km zijn.
6
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Beide
ouders
leven nog

De speler
woonde bij
één van de
ouders van
verhuist nu
naar een
ander land om
daar bij de
andere ouder
die voogdij
heeft te gaan
wonen

De ouder die
voogdij heeft,
woont in een
ander land waar
de speler wil
voetballen om
redenen niet
gerelateerd aan
het voetbal

De ouder die de
voogdij heeft,
heeft altijd in
gewoond in het
land waar de
speler nu
naartoe verhuist.

1 Deze
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Het land waar de ouder van de
speler woont, is een buurland van
het land waar de speler wil
voetballen en de voorwaarden van
art. 19 par. 2c) zijn van toepassing.
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Het land waar de ouder van de
speler naar toe verhuist, is het land
waar de speler wil voetballen
Het land waar de ouder van de
speler naar toe verhuist, is een
buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de
voorwaarden van art. 19, par. 2c)
zijn van toepassing
Het land waar de ouder van de
speler woont, is het land waar de
speler wil voetballen

Het land waar de ouder van de
speler woont, is een buurland van
het land waar de speler wil
voetballen en de voorwaarden van
art. 19, par. 2c) zijn van toepassing
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Via fax of
gewone
post

Ѵ

Aanvraag in te
dienen

Ѵ

Via TMS

Ѵ

Verklaring van de nieuwe
bond met uitleg van
specifieke omstandigheden 7

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of
internationale transfer

(Ѵ)

Bewijs van afstand: 50
kilometerregeling 6

Bewijs van verblijf van
ouders(s) van de speler 4

Het land waar de ouder van de
speler naar toe verhuist, is het land
waar de speler wil voetballen

Documentatie als bewijs dat
de ouder van de speler die
verhuist naar of woont in het
nieuwe land de voogdij heeft
over de speler5

Identiteitsbewijs van der
ouder(s) van de speler 3

De ouder die
voogdij heeft,
woont in een
ander land
vanwege werk

Identiteitsbewijs van de
speler 3

3. Verhuizing buitenland van geen van de biologische ouders van de speler

Omstandigheden

Andere documenten ter
ondersteuning van
genoemde reden

“Ouders van de speler verhuizen om redenen niet gerelateerd aan voetbal”

Werkvergunning van de
ouder(s) van de speler

Art. 19 par. 2 a) van het reglement

Arbeidscontract van de
ouder(s) van de speler

Uitzondering:

Arbeidscontract van de
speler 1 en de werkvergunning van de speler

FIFA

Geboortebewijs/certificaat
van de speler 2

Aan te leveren documenten

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide

documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professioneel speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening, enz.), alsmede bijlagen.

2

Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en het verwantschap.

3

Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.

4

Het bewijs van verblijf moet recent zijn afgegeven en een aanduiding bevatten van de begindatum van het verblijf in het nieuwe land.

5

Zoals een scheidingsakte (indien van toepassing) of verklaring van de niet-verhuizende ouder van de speler dat de speler mee mag verhuizen met de andere ouder.

6

De afstand tussen de woonplaats van de speler en het hoofdkantoor van de club gemeten als “afgelegde route” mag niet meer dan 100 km zijn. Verder mag de afstand tussen de woonplaats van de speler / hoofdkantoor van de club en

de dichtstbijzijnde grens, gemeten als “route hemelsbreed” (rechte afstand tussen A en B), niet meer dan 50 km zijn.
7

Up te loaden in plaats van de documenten die normaal gesproken worden aangeleverd voor de categorieën “arbeidscontract ouder(s) van de speler / andere documenten ter ondersteuning van genoemde reden” en “werkvergunning

ouder(s) speler”.
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De ouders van de
spelers zijn uit de
ouderlijke macht
ontzet en een
nationale
overheidsinstantie
heeft de voogdij
toegewezen aan
een derde

Aanvraag in te
dienen

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

De speler was ingeschreven bij een club in het buitenland
op basis van art. 16 par 2c) en woonde in dat land zonder
zijn ouders
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De speler was ingeschreven bij een club in het buitenland
als ‘uitwisselingsstudent’ en woonde in dat land zonder zijn
ouder(s)
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Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ
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Ѵ

Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is het land
waar de speler wil voetballen
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Ѵ
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Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

De speler volgt de
hem toegewezen
voogd die verhuist
naar een ander land
vanwege werk

De speler volgt de
hem toegewezen
voogd die verhuist
naar een ander land
om redenen niet
gerelateerd aan
voetbal

Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is een
buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de
voorwaarden van art. 19 2c) zijn
van toepassing
Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is het land
waar de speler wil voetballen
Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is een
buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de
voorwaarden van art. 19, par. 2c)
zijn van toepassing

De speler volgt zijn voogd, die al in het andere land woont

(Ѵ)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ
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Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

(Ѵ)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Via TMS

Via fax of
gewone
post

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of
internationale transfer

3. Verhuizing buitenland van geen van de biologische ouders van de speler

Beide
ouders
leven
nog

Besluit van de relevante
nationale overheidsinstantie
waarom de ouders van de
speler uit de ouderlijke macht
zijn ontzet en een derde als
voogd is toegewezen

Bewijs van verblijf van
ouders(s) van de speler 4 *

Ѵ

De speler was ingeschreven bij een club in een buurland op
basis van art. 19 par 2c), maar woonde nog in zijn thuisland

Verklaring van de nieuwe
bond met uitleg van
specifieke omstandigheden 6

Identiteitsbewijs van der
ouder(s) van de speler 3 *

Ѵ

Omstandigheden

Bewijs van afstand: 50
kilometerregeling 5

Identiteitsbewijs van de
speler 3

Ѵ

“Ouders van de speler verhuizen om redenen niet gerelateerd aan voetbal”

Werkvergunning van de
ouder(s) van de speler *

Ѵ

Art. 19 par. 2 a) van het reglement

Arbeidscontract van de
ouder(s) van de speler *

(Ѵ)

Uitzondering:

De speler woonde
altijd bij zijn
ouder(s) in zijn
thuisland of de
speler keert terug
naar het thuisland
om bij zijn
ouders(s) te gaan
wonen

Andere documenten ter
ondersteuning van genoemde
reden *
Geboortebewijs/certificaat
van de speler 2

FIFA

Arbeidscontract van de speler
1
en de werk-vergunning van
de speler

Aan te leveren documenten

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide
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Ѵ

1

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professioneel speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening,
enz.), alsmede bijlagen.
2
Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en de verwantschap.
3
Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.
4
Het bewijs van verblijf moet recent zijn afgegeven en een aanduiding bevatten van de begindatum van het verblijf in het nieuwe land.
5
De afstand tussen de woonplaats van de speler en het hoofdkantoor van de club gemeten als “afgelegde route” mag niet meer dan 100 km zijn. Verder mag de afstand tussen de woonplaats van de speler /
hoofdkantoor van de club en de dichtstbijzijnde grens, gemeten als “route hemelsbreed” (rechte afstand tussen A en B), niet meer dan 50 km zijn.
6
Up te loaden in plaats van de documenten die normaal gesproken worden aangeleverd voor de categorieën “Arbeidscontract – ouder(s) van de speler / andere documenten ter ondersteuning van de genoemde
reden” en “Werkvergunning – ouder(s) van de speler”.
* Of documentatie met betrekking tot de wettelijke voogd van de speler, indien van toepassing
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Beide
ouders zijn
overleden

Ouderlijke macht
toegewezen aan
een derde
(wettelijke voogd)
door nationale
overheidsinstantie

De speler volgt de
hem toegewezen
voogd die verhuist
naar een ander land
om redenen niet
gerelateerd aan
voetbal

De speler verhuist
naar een ander land
om bij zijn voogd te
gaan wonen die al in
dat land woont

Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is het land
waar de speler wil voetballen
Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is een
buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de
voorwaarden van art. 19 2c) zijn
van toepassing

Het land waar de voogd van de
speler woont, is het land waar de
speler wil voetballen
Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is een
buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de
voorwaarden van art. 19 2c) zijn
van toepassing
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(Ѵ)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ
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Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ
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Ѵ

Ѵ

Via fax of
gewone
post

Ѵ

Aanvraag in te
dienen

Ѵ

Via TMS

Ѵ

Besluit van de relevante
nationale overheidsinstantie
waarom de ouders van de
speler uit de ouderlijke macht
zijn ontzet en een derde als
voogd is toegewezen

Ѵ

Verklaring van de nieuwe
bond met uitleg van
specifieke omstandigheden 6

Overlijdenscertificaat van de
ouder(s) van de speler

(Ѵ)

Bewijs van afstand: 50
kilometerregeling 5

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of
internationale transfer

Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is een
buurland van het land waar de
speler wil voetballen en de
voorwaarden van art 19, par 2c)
zijn van toepassing

Bewijs van verblijf van
ouders(s) van de speler 4 *

De speler volgt de
hem toegewezen
voogd die verhuist
naar een ander land
vanwege werk

Het land waar de voogd van de
speler naartoe verhuist, is het land
waar de speler wil voetballen

Identiteitsbewijs van der
ouder(s) van de speler 3 *

3. Verhuizing buitenland van geen van de biologische ouders van de
speler

Omstandigheden

Andere documenten ter
ondersteuning van
genoemde reden *
Geboortebewijs/certificaat
van de speler 2

“Ouders van de speler verhuizen om redenen niet gerelateerd aan voetbal”

Werkvergunning van de
ouder(s) van de speler *

Art. 19 par. 2 a) van het reglement

Arbeidscontract van de
ouder(s) van de speler *

Uitzondering:

Arbeidscontract van de
speler 1 en de werkvergunning van de speler

FIFA

Identiteitsbewijs van de
speler 3

Aan te leveren documenten

1

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professioneel speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening, enz.), alsmede bijlagen.
Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en de verwantschap.
3 Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.
4 Het bewijs van verblijf moet recent zijn afgegeven en een aanduiding bevatten van de begindatum van het verblijf in het nieuwe land.
5 De afstand tussen de woonplaats van de speler en het hoofdkantoor van de club gemeten als “afgelegde route” mag niet meer dan 100 km zijn. Verder mag de afstand tussen de woonplaats van de speler / hoofdkantoor van de club en
de dichtstbijzijnde grens, gemeten als “route hemelsbreed” (rechte afstand tussen A en B), niet meer dan 50 km zijn.
6 Up te loaden in plaats van de documenten die normaal gesproken worden aangeleverd voor de categorieën “Arbeidscontract – ouder(s) van de speler / andere documenten ter ondersteuning van de genoemde reden” en
“Werkvergunning – ouder(s) van de speler”.
2

* Of documentatie met betrekking tot de wettelijke voogd van de speler, indien van toepassing
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De speler
verhuist van
een land buiten
de EU/EER
naar een
EU/EER-land

De speler is
tussen de
16 en de 18
jaar

De speler
verhuist van
een land in de
EU/EER naar
een ander land
in de EU/EER

De speler de nationaliteit van een lidstaat van de
EU/EER

De speler heeft niet de nationaliteit van een lidstaat
van de EU/EER en stond voorheen ingeschreven bij
een club binnen het grondgebied van de EU/EER in
overeenstemming met het Reglement
De speler heeft de nationaliteit van een lidstaat van
de EU/EER

Via fax of gewone
post

Aanvraag in te
dienen
Via TMS

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of
internationale transfer

Goedkeuring ouders

Documentatie betreffende
voetbaltechnische opleiding 6

Omstandigheden

Documentatie betreffende
onderdak en zorg 5

“De speler is ouder dan 16 jaar en verhuist binnen het grondgebied van de
EU/EER”

Documentatie betreffende
schoolopleiding 4

Art. 19 par. 2 b) van het reglement

Identiteitsbewijs van de speler 3

Uitzondering:

Arbeidscontract van de speler 1

FIFA

Geboortebewijs/certificaat van de
speler 2

Aan te leveren documenten
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Ѵ

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide

1

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professioneel speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening, enz.), alsmede bijlagen.

2

Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en de verwantschap.

3

Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.

4

Documentatie betreffende opleiding omvat onder meer een ondertekende verklaring met stempel van de betreffende opleiding waarin de inschrijving van de speler wordt bevestigd, de kwalificatie die de speler heeft na afronding van de

opleiding, de verwachte datum van afstuderen van de speler, en een ondertekend weekrooster voor de speler waarin duidelijk is aangegeven op welke dagen hij les heeft en de duur van elke les.
5

Zoals een ondertekende verklaring met stempel afgegeven door de club die de speler wil inschrijven en waarin wordt verklaard dat de club onderdak regelt voor de speler, met het adres van die verblijfplaats en de naam van de persoon

die verantwoordelijk is voor de speler.
6

Als bewijs van toereikende voetbaltechnische opleiding en /of training in overeenstemming met de hoogste nationale normen moet de volgende documentatie en informatie worden verschaft:
* voor mannelijke spelers, de trainingscategorie van de club (zie art. 4 par. 1 en 2 van Bijlage 4 bij het Reglement); voor vrouwelijke spelers, een verklaring van de betreffende bond als bevestiging dat de club “overeenkomt met de
hoogste nationale normen” voor voetbaltechnische opleiding voor vrouwen in dat land.
* het wekelijkse trainingsrooster van de speler, inclusief de dag en duur van elke training.
* een verklaring van de club die de speler wil aannemen waarin wordt aangegeven in welk team van de club de speler gaat spelen
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De ouders van de speler hebben
altijd op het huidige adres
gewoond

De afstand van
de woonplaats
van de speler
tot de
dichtstbijzijnde
gedeelde
landsgrens is
niet meer dan
50 km

De afstand
tussen de
woonplaats
van de speler
en de
clubaccommo
datie bedraagt
en
niet meer dan
100 km
De afstand van
de
dichtstbijzijnde
gedeelde
landsgrens
naar de
clubaccommod
atie van de
nieuwe club is
niet meer dan
50 km

De speler
woont bij
beide
biologische
ouders

De ouders
van de
speler
verhuizen
niet naar
een ander
land

Via fax of gewone
post

Aanvraag in te
dienen
Via TMS

Bewijs van verblijf van ouders(s)
van de speler 4 *

Andere documentatie als bewijs van
de genoemde reden

Werkvergunning van de ouder(s) van
de speler

Arbeidscontract van de ouder(s) van
de speler

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of internationale
transfer

Bewijs van toestemming van de te
verlaten bond

Omstandigheden

Bewijs van afstand: 50
kilometerregeling 5

“De speler en de club bevinden zich beide binnen 50 km van de grens tussen hen.
En de afstand tussen de twee is minder dan 100 km.”

Bewijs van verblijf van de speler 4 *

Art. 19 par. 2 c) van het reglement

Identiteitsbewijs van de speler 3

Uitzondering:

Geboortebewijs/certificaat van de
speler 2

FIFA

Arbeidscontract van de speler 1

Aan te leveren documenten

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide
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De ouders van de speler wonen al
geruime tijd op het huidige adres

De ouders van de speler zijn
onlangs verhuisd naar het huidige
adres in hetzelfde land vanwege
werk
De ouders van de speler zijn
onlangs verhuisd naar het huidige
adres in hetzelfde land om
redenen niet gerelateerd aan
voetbal

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

De ouder van de speler heeft altijd
op het huidige adres gewoond

De speler
woont bij één
van de
ouders met
voogdij

De ouder
van de
speler
verhuist
niet naar
een ander
land

De ouder van de speler wonen al
geruime tijd op het huidige adres

De ouder van de speler is onlangs
verhuisd naar het huidige adres in
hetzelfde land vanwege werk
De ouder van de speler is onlangs
verhuisd naar het huidige adres in
hetzelfde land om redenen niet
gerelateerd aan voetbal

Ѵ

Ѵ
Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

1

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professioneel speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening, enz.), alsmede bijlagen.

2

Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en de verwantschap.

3

Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.

4

Het bewijs van verblijf moet recent zijn afgegeven en een aanduiding bevatten van de begindatum van het verblijf in het nieuwe land.

5

De afstand tussen de woonplaats van de speler en het hoofdkantoor van de club gemeten als “afgelegde route” mag niet meer dan 100 km zijn. Verder mag de afstand tussen de woonplaats van de speler / hoofdkantoor van de club en

de dichtstbijzijnde grens, gemeten als “route hemelsbreed” (rechte afstand tussen A en B), niet meer dan 50 km zijn.
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De speler heeft de laatste vijf jaar voorafgaand aan de
aanvraag ononderbroken gewoond in het land waarin hij
wil worden ingeschreven

(Ѵ)

Ѵ

Ѵ

Aanvraag in te
dienen

Ѵ

Via TMS

Ѵ

Via fax of gewone post

Omstandigheden

Aanvraag goedkeuring van de
eerste inschrijving of internationale
transfer

“De speler schrijft zich voor het eerst in en heeft de laatste vijf
jaar voorafgaand aan deze aanvraag ononderbroken gewoond in
het land waarin hij wil worden ingeschreven”

Bewijs van verblijf van de speler 4

5-jarenregel (Art. 19 par. 3 en 4 van het
Reglement)

Identiteitsbewijs van de speler 3

Uitzondering:

Geboortebewijs/certificaat van de
speler 2

FIFA

Arbeidscontract van de speler 1

Aan te leveren documenten

Ѵ

Mogelijkheid tot inschrijving via beperkte
uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide

Ѵ

1

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professioneel speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening,
enz.), alsmede bijlagen.
2
Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en de verwantschap.
3
Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.
4
Het bewijs van verblijf moet recent zijn afgegeven en een aanduiding bevatten van de begindatum van verblijf op het huidige adres. Eventueel kan de bond ook de schooldossiers van de speler indienen,
ondertekend en recent afgegeven door de betreffende academische instelling, op voorwaarde dat daaruit duidelijk blijkt dat de speler de afgelopen 5 jaar was ingeschreven bij die instelling.
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Aanvraag in te
dienen
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Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Via fax of gewone
post

Ѵ

Via TMS

Status van de nieuwe club en duur van
inschrijving 9

Ѵ

Aanvraag van goedkeuring van eerste
registratie of internationale transfer

Documentatie omtrent
accommodatie/verzorging 8

Ѵ

Autorisatie van ouders12

Bevestiging van deelname van de
speler van academische instelling in
het thuisland 7

Ѵ

Autorisatie van gastouders11

Documentatie omtrent academische
opleiding 6

De nieuwe club van de speler
De duur van de academische opleiding van de
heeft een amateurstatus (club
speler in het buitenland is langer dan een jaar, maar
zonder professioneel team en
de speler wordt binnen een jaar 18
zonder juridische, financiële of
de facto banden heeft met
De duur van de academische opleiding van de
een professionele club)
speler in het buitenland is langer dan een jaar, maar
duurt nog minder dan een jaar

Bevestiging van de terugkeer van de
speler 5

De duur van de academische opleiding van de
speler in het buitenland en de duur van de beoogde
inschrijving van de speler zijn minder dan een jaar

Inschrijvingsformulier van het
uitwisselingsprogramma 4

Omstandigheden

Documentatie over het
uitwisselingsprogramma 3

“De speler is een uitwisselingsstudent die in het buitenland een academische
opleiding volgt”

Identiteitsbewijs van der ouder(s)
van de speler 2

Uitwisselingsstudent

Identiteitsbewijs van de speler 2

Uitzondering:

Geboortebewijs/certificaat van de
speler 1

FIFA

Status van speler bij voormalige club 10

Aan te leveren documenten

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide

1

Het geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en de verwantschap.

2

Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.

3

Officiële informatie over het uitwisselingsprogramma (naam, doel, financiering, duur, enz.) geleverd door de organisatoren van het uitwisselingsprogramma.

4

Een kopie van het inschrijvingsformulier voor het betreffende uitwisselingsprogramma, ondertekend door de minderjarige speler en/of zijn ouders.

5

Een bevestiging, afgegeven en ondertekend door de organisatoren van het uitwisselingsprogramma of de ouders van de minderjarige speler, dat de minderjarige speler na afronding van de opleiding naar zijn thuisland zal terugkeren.

6

Een bevestiging, afgegeven en ondertekend door de academische instelling (school/hogeschool) van de minderjarige speler in zijn gastland, met daarin de data van de beoogde duur van de betreffende studie, met een gedetailleerd

lesrooster van de speler.
7

Een bevestiging van de deelname van de speler aan het betreffende uitwisselingsprogramma, afgegeven door de academische instelling van de speler in zijn thuisland.

8

Specifieke gegevens omtrent de begeleiding en accommodatie van de minderjarige speler tijdens het uitwisselingsprogramma, met daarin met name de exacte naam en het exacte adres van de gastouders van de speler.

9 Een

verklaring van de voetbalbond van het gastland van de minderjarige speler of de club waarbij de speler wil worden ingeschreven een professionele of amateurclub is (club zonder professioneel team en zonder juridische, financiële

of de facto banden met een professionele club).
10

Een verklaring van de voetbalbond in het thuisland van de minderjarige speler of hij ooit is ingeschreven was bij een van de clubs van de bond en, zo ja, of de speler ingeschreven was als professioneel of amateurvoetballer.

11

Een goedkeuring van de gastouders van de minderjarige speler waarin zij hun toestemming verlenen voor de inschrijving van de speler bij de club van de bond in het gastland.

12

Een goedkeuring van de eigen ouders van de minderjarige speler waarin zij hun toestemming verlenen voor de inschrijving van de speler bij de club van de bond in het gastland.
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De speler verhuist naar een land zonder zijn ouders en er wordt niet verwacht
dat hij naar zijn thuisland zal terugkeren aangezien dit zijn leven of vrijheid zou
bedreigen vanwege ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde
maatschappelijke groepering of politieke opvattingen.

*

(Ѵ)

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Via fax of
gewone post

Aanvraag in te
dienen
Via TMS

Aanvraag goedkeuring van
de eerste inschrijving of
internationale transfer

Status speler bij vorige club 9

Status van de nieuwe club 8

Situatie ouders 7

Ѵ

Toestemming van voogd 6

Ѵ

Bewijs van voogdijschap 5

Omstandigheden

Bewijs van
vluchtelingenstatus van de
speler 4

“De speler verhuist om humanitaire redenen zonder zijn ouders”

Identiteitsbewijs van de
speler 3

Niet-begeleide vluchteling *

Geboortebewijs/certificaat
van de speler 2

Uitzondering:

1

FIFA

Arbeidscontract van de speler

Aan te leveren documenten

Mogelijkheid tot inschrijving via
beperkte uitzondering

Vertaling FIFA Minor player application guide

Ѵ

Als een minderjarige speler om humanitaire redenen met zijn ouders (begeleid) naar een ander land verhuist, kan de betreffende aanvraag voor toestemming worden ingediend op de basis van de uitzondering in art. 19 par. 2A)
van het Reglement.
In dat geval moet de bond die de speler wil inschrijven via het TMS een aanvraag voor goedkeuring van zijn eerste inschrijving indienen en niet zijn internationale transfer (zelfs indien de minderjarige speler voorheen
inschreven was bij de bond in zijn thuisland). Dit om te voorkomen dat de autoriteiten van een mogelijke voormalige bond (en het thuisland) van de te beschermen minderjarige speler achter zijn verblijfplaats komen, wat mogelijk
gevaar kan opleveren voor de veiligheid van de speler en zijn familie.
Meer in het bijzonder moeten een kopie van het besluit van de relevante nationale overheidsinstantie om de ouders van de speler de status van vluchteling of “beschermd persoon” toe te kennen, of een officiële bevestiging van
de relevante nationale overheidsinstantie dat de ouder(s) van de minderjarige speler zijn toegelaten tot een asielprocedure, alsmede een kopie van hun tijdelijke verblijfsvergunning in het gastland worden geüpload in plaats van
de documenten die normaal gesproken worden aangeleverd in de categorieën “Arbeidscontract – ouder(s) van de speler/andere documenten ter ondersteuning van de genoemde reden” en “Werkvergunning – ouder(s) van de
speler”.

1

Deze documentatie is alleen vereist bij inschrijving van een professioneel speler. In dat geval moet het ingediende contract alle essentiële onderdelen bevatten (zoals begin- en einddatum, salaris, ondertekening, enz.), alsmede bijlagen.

2

Dit geboortebewijs moet de geboortedatum van de speler bevatten en de verwantschap.

3

Zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart of paspoort.

4

Een kopie van het besluit van de betreffende nationale overheidsinstantie waarmee de speler de status van vluchteling of “beschermd persoon” wordt verleend of een officiële verklaring van de betreffende nationale overheidsinstantie

dat de minderjarige speler is toegelaten tot een asielprocedure, alsmede een kopie van zijn tijdelijke verblijfsvergunning in het gastland.
5

Een kopie van het besluit van de bevoegde nationale overheidsinstantie aangaande de huidige wettelijke voogdij over de minderjarige speler.

6

Een verklaring van toestemming van de partij met voogdij over de minderjarige speler waarin zij toestemmen met de inschrijving bij de club van de voetbalbond van het gastland.

7

Een verklaring betreffende de huidige situatie en verblijfplaats van de biologische ouders van de speler aangeleverd door de minderjarige speler, de bond van het gastland van de speler of een andere bevoegde instantie.

8

Een verklaring van de voetbalbond van het gastland van de minderjarige speler of de club waarvoor de speler wil spelen een professionele of amateurclub is (club zonder professioneel team en zonder juridische, financiële of de facto

banden heeft met een professionele club).
9

Een verklaring van de minderjarige speler of hij ooit is ingeschreven was bij een club in zijn gastland (of ander land) en, zo ja, of de speler ooit eerder ingeschreven was als professioneel of amateurvoetballer.

Pagina 11

