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REGLEMENT INTERMEDIAIRS
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Begripsbepalingen
intermediair

intermediairsverklaring
speler
vertegenwoordigingsovereenkomst

een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers en/of clubs
vertegenwoordigt of wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van
spelers en als zodanig staat geregistreerd bij de KNVB overeenkomstig dit reglement
de door het bondsbestuur vastgestelde verklaring als genoemd in artikel 2 lid 3 onder a. van dit
reglement in verband met het geregistreerd kunnen worden als intermediair
een speler die lid is van de KNVB zoals genoemd in artikel 6 lid 2 onder d. van de Statuten
elke schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds een intermediair en anderzijds een speler of een
club die ziet op het door de intermediair, al dan niet tegen een vergoeding, vertegenwoordigen van
de speler of club bij onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of
overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers

Artikel 1 Algemeen
1. De leden genoemd in artikel 6 lid 2 van de Statuten mogen zich bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van
spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers, uitsluitend laten vertegenwoordigen
door intermediairs, zulks met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.
2. Uitsluitend rechtspersonen en meerderjarige natuurlijke personen kunnen intermediair zijn.
3. Intermediair kunnen niet zijn natuurlijke personen die in dienst zijn van en/of enige andere functie bekleden bij een club, de
KNVB, de UEFA en/of de FIFA. Intermediair kunnen evenmin zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen die 10% of
meer van de stemrechten in de algemene vergadering van een club kunnen uitoefenen.
4. Het is partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of
overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers niet toegestaan om de totstandkoming van deze
spelerscontracten en/of overeenkomsten direct en/of indirect afhankelijk te doen stellen van de verplichting voor de speler
om zich te laten vertegenwoordigen door een specifieke intermediair.
Artikel 2 Registratie van intermediairs
1. De KNVB houdt een registratie bij van intermediairs. Dit register en de wijzigingen daarin worden via het door het
bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium gepubliceerd.
2. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers en/of clubs wenst te
vertegenwoordigen bij onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten
betreffende de overschrijving van spelers, kan zich op elk moment als intermediair laten registreren bij de KNVB.
3. Alvorens geregistreerd te kunnen worden, dient de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, die zich als intermediair wil laten
registreren, de volgende documenten van de natuurlijk persoon respectievelijk rechtspersoon en van de persoon en/of
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personen die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt respectievelijk vertegenwoordigen in te dienen bij de KNVB,
voor zover van toepassing:
a. een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring;
b. een kopie van een rechtsgeldig paspoort en/of rechtsgeldige identiteitskaart; en
c. een originele Verklaring Omtrent het Gedrag of, ingeval de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon niet ingeschreven
staat in de basisregistratie personen van de Nederlandse overheid respectievelijk de Nederlandse Kamer van
Koophandel, een vergelijkbaar document afgegeven in het land waar de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon staat
ingeschreven, zulks ter beoordeling van het bondsbestuur, waarbij dit document moet zijn afgegeven:
i. maximaal zes maanden voorafgaand aan de registratie; en
ii. met het oog op het vertegenwoordigen van spelers en/of clubs.
4. Een intermediair wordt door de KNVB geregistreerd en ontvangt hiervan een registratiebewijs indien aan de vereisten
genoemd in lid 3 van dit artikel is voldaan en de vergoeding als bedoeld in lid 8 van dit artikel is ontvangen. Een door de
KNVB geregistreerde intermediair is gedure
5. Indien een intermediair een rechtspersoon betreft, dient, naast de rechtspersoon, elke medewerker van de rechtspersoon
die direct betrokken is bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten
betreffende de overschrijving van spelers, zich als intermediair te laten registreren bij de KNVB overeenkomstig het
bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel.
6. Een registratie als bedoeld in dit artikel expireert op 31 maart eerstvolgend op de registratie of eindigt op het moment dat
een intermediair schriftelijk de KNVB te kennen heeft gegeven niet langer spelers en/of clubs te vertegenwoordigen of wenst
te vertegenwoordigen. De registratie eindigt eveneens bij overlijden van de intermediair in kwestie.
7. Een registratie die overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel expireert, kan telkens worden vernieuwd. Op elke
vernieuwing is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
8. Per registratie brengt de KNVB registratiekosten in rekening aan een intermediair. Deze registratiekosten worden jaarlijks op
uiterlijk 1 februari vastgesteld en bekendgemaakt door het bondsbestuur.
9. Het bondsbestuur is bevoegd de registratie van een intermediair te beëindigen indien:
a. een intermediair de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA, en/of FIFA en/of besluiten van een of meer van
hun organen overtreedt; dit laat onverlet de bevoegdheden van de bevoegde tuchtrechtelijke organen;
b. een intermediair onherroepelijk is veroordeeld door een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, een bij de FIFA
aangesloten bond, de UEFA en/of de FIFA voor een overtreding van regelgeving;
c. een intermediair onder curatele of beschermingsbewind wordt gesteld;
d. aan een intermediair onherroepelijk surseance van betaling is verleend;
e. een intermediair door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de intermediair de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitgesproken; en/of
g. de intermediair wegens het begaan van een misdrijf onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld.
10. Een intermediair van wie de registratie is geëindigd door een besluit daartoe van het bondsbestuur en/of een bij de FIFA
aangesloten bond kan gedurende een periode van maximaal 5 jaren, vanaf het moment dat de registratie van de
intermediair is geëindigd, niet overeenkomstig dit reglement worden geregistreerd als intermediair door de KNVB, zulks ter
beoordeling van het bondsbestuur.
11. Een intermediair wiens registratie geëxpireerd of geëindigd is, dient zijn registratiebewijs onverwijld aan de KNVB te
retourneren.
Artikel 3 Kennisgeving en openbaarmaking
1. De KNVB zal elk jaar op uiterlijk 31 maart via het door het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium de namen
openbaar maken van alle intermediairs die de KNVB heeft geregistreerd in het jaar direct daaraan voorafgaand, inclusief ten
aanzien van welke spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers deze intermediairs
betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming daarvan.
2. De KNVB zal tevens het bedrag publiceren dat elke bij de KNVB aangesloten club in voornoemde periode in totaal heeft
betaald voor de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende
de overschrijvingen van spelers, aan intermediairs die door de KNVB zijn geregistreerd.
Artikel 4 Belangenconflicten
1. Het is niet toegestaan dat een speler zich door meer dan een intermediair laat vertegenwoordigen bij de onderhandelingen
betreffende de totstandkoming van een spelerscontract en/of een overeenkomst betreffende de overschrijving van deze
speler.
2. Indien een intermediair bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van een spelerscontract en/of overeenkomst
betreffende de overschrijving van een speler, een andere intermediair inschakelt en/of met een of meerdere andere
intermediairs samenwerkt, anders dan intermediairs die werkzaam zijn bij dezelfde rechtspersoon-intermediair waarbij de
eerstgenoemde intermediair werkzaam is, moeten de afspraken als bedoeld in dit artikellid schriftelijk worden vastgelegd en
aan de KNVB worden overgelegd in het kader van de registratie als bedoeld in artikel 6 lid 1 van dit reglement.
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3. Indien een speler en een club, bij onderhandelingen tussen hen betreffende de totstandkoming van een spelerscontract
en/of een overeenkomst betreffende de overschrijving van deze speler, zich willen laten vertegenwoordigen door een en
dezelfde intermediair, moeten de speler en de club voorafgaand aan die onderhandelingen schriftelijk toestemming daarvoor
verlenen en schriftelijk vastleggen of de intermediair een vergoeding ontvangt namens de speler en/of club. De speler en/of
de club moeten de afspraken en/of documenten als bedoeld in dit artikellid aan de KNVB overleggen in het kader van de
registratie als bedoeld in artikel 6 lid 1 van dit reglement.
Artikel 5 Verplichtingen intermediair
1. Een intermediair is verplicht:
a. de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van een of meer van hun organen na te
leven;
b. zich te onthouden van gedragingen die de belangen van de KNVB, haar organen en/of van de voetbalsport in het
algemeen schaden;
c. alle benodigde informatie te verstrekken waarom de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of een of meer van hun daartoe
bevoegde organen verzoekt;
d. zich te onthouden van activiteiten en werkzaamheden voor zover het spelers jonger dan 15 jaar en 6 maanden betreft;
e. zich ervan te onthouden een speler te bewegen zijn spelerscontract vroegtijdig te beëindigen en/of zijn verplichtingen uit
dat contract niet na te komen;
f. ervoor te zorgen dat zijn naam en handtekening, of, ingeval de intermediair een rechtspersoon is, de naam en
handtekening van een overeenkomstig dit reglement geregistreerde medewerker van de rechtspersoon, in elk
spelerscontract en/of een overeenkomst betreffende de overschrijving van de speler voorkomen dat door middel van zijn
vertegenwoordiging tot stand komt;
g. te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder de wetgeving betreffende arbeidsbemiddeling);
h. zorg te dragen voor vermelding in het spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de overschrijving van de speler
van de vergoeding die de intermediair zal ontvangen in verband met de onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van het contract en/of de overeenkomst;
i. zich te onthouden van het aanbieden en/of verstrekken van enige tegenprestatie van welke aard dan ook, direct of
indirect, aan een of meer leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van de Statuten als gevolg van, of in verband
met:
- de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de
overschrijvingen van spelers;
- enig voordeel, service, gunst en/of enige vorm van voorkeursbehandeling ten opzichte van spelers van een club;
- het verkrijgen van toegang tot spelers van een club; en/of
- het aanbevelen van een intermediair bij spelers en/of clubs.
Het is leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van de Statuten niet toegestaan dergelijke aanbiedingen en/of
giften te aanvaarden en/of te ontvangen; en/of
j. zich te onthouden van het aanbieden en/of verstrekken van enige tegenprestatie van welke aard dan ook, direct of
indirect, aan een speler en/of een familielid van die speler in relatie tot het mogelijk vertegenwoordigen van deze speler.
Het is spelers niet toegestaan om dergelijke aanbiedingen en/of enige tegenprestaties te aanvaarden en/of te
ontvangen.
2. Een intermediair is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor werkzaamheden en activiteiten die voor,
namens of in opdracht van hem verricht c.q. ontplooid worden.
Artikel 6 Vertegenwoordigingsovereenkomst
1. De overeenkomst tussen een intermediair en een speler of een club moet schriftelijk worden vastgelegd. Het bondsbestuur
stelt een standaardovereenkomst vast waarvan de inhoud in elke vertegenwoordigingsovereenkomst moet worden
opgenomen. Deze vertegenwoordigingsovereenkomst dient als bijlage bij het spelerscontract als bedoeld in artikel 53 van
het Reglement Betaald Voetbal of artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal ter registratie door het bestuur betaald
voetbal respectievelijk het bestuur amateurvoetbal te worden aangeboden.
2. Het is niet toegestaan een vertegenwoordigingsovereenkomst te sluiten met een duur van langer dan twee jaren. Een
verlenging van de vertegenwoordigingsovereenkomst, eveneens voor een periode van maximaal twee jaren, dient bij
schriftelijke overeenkomst te worden vastgelegd. Stilzwijgende verlenging van de vertegenwoordigingsovereenkomst is niet
toegestaan.
3. De vertegenwoordigingsovereenkomst zal nimmer bepalingen mogen inhouden die in strijd zijn met de bepalingen van de
wet, de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van een of meer van hun organen.
4. De vertegenwoordigingsovereenkomst zal, als onderdeel van de in lid 1 van dit artikel bedoelde registratie, worden
geregistreerd indien aan de toepasselijke wetgeving, de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of
besluiten van een of meer van hun organen is voldaan.
5. Van de registratie van de vertegenwoordigingsovereenkomst wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de intermediair.
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Artikel 7 Naamsvermelding
1. Een speler en de hem vertegenwoordigende intermediair zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de naam en handtekening
van de betreffende intermediair voorkomt in elk door de speler gesloten spelerscontract waarbij de intermediair de speler
heeft vertegenwoordigd. Indien een speler zich niet heeft laten vertegenwoordigen door een intermediair dient dit eveneens
in het spelerscontract te worden vermeld.
2. Een club en de haar vertegenwoordigende intermediair zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de naam en handtekening
van de betreffende intermediair voorkomt in elke overeenkomst betreffende de overschrijving van een speler en/of
spelerscontract dat deze club sluit waarbij de desbetreffende intermediair de club heeft vertegenwoordigd. Indien de club
zich niet heeft laten vertegenwoordigen door een intermediair dient dit eveneens in de desbetreffende overeenkomst te
worden vermeld.
3. Spelers en/of clubs dienen er voor te zorgen dat de hen vertegenwoordigende intermediairs hebben ondertekend:
a. de intermediairsverklaring; en
b. de vertegenwoordigingsovereenkomst.
Artikel 8 Betalingen aan intermediairs
1. In de vertegenwoordigingsovereenkomst dienen de afspraken te worden vastgelegd omtrent de eventuele vergoeding die de
club verschuldigd is aan een intermediair.
2. De hoogte van de vergoeding die is verschuldigd aan een intermediair die een speler vertegenwoordigt, moet worden
berekend op basis van het overeengekomen bruto basisjaarsalaris inclusief tekengeld naar rato, exclusief al dan niet
gegarandeerde premies en/of bonussen van de speler over de gehele duur van het spelerscontract.
3. Clubs die door een intermediair worden vertegenwoordigd, dienen, in het geval een vergoeding is overeengekomen, de
intermediair te belonen door betaling van een vast bedrag dat wordt overeengekomen voorafgaand aan de
onderhandelingen betreffende de totstandkoming van het spelerscontract en/of de desbetreffende overeenkomst
betreffende de overschrijving van een speler. Met schriftelijke instemming van de club en de intermediair kan deze betaling
in termijnen plaatsvinden.
4. Spelers en/of clubs dienen de in de vertegenwoordigingsovereenkomst vastgelegde afspraken jegens de intermediair na te
komen.
5. Indien een club een spelerscontract heeft gesloten met een speler als gevolg van arbeidsbemiddeling zoals genoemd in de
Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) door de intermediair van de speler, dient de club deze
intermediair te vergoeden voor deze arbeidsbemiddeling.
6. Indien geen overeenstemming tussen een club enerzijds en een intermediair anderzijds kan worden bereikt over de hoogte
van de aan de intermediair te betalen vergoeding, is de club de intermediair jaarlijks gedurende de gehele looptijd van het
spelerscontract een vergoeding verschuldigd van 3% van het door de speler en de club overeengekomen bruto
basisjaarsalaris inclusief tekengeld naar rato, exclusief al dan niet gegarandeerde premies en/of bonussen.
7. Indien de vertegenwoordiging door een intermediair betrekking heeft op de onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van een spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de overschrijving van een minderjarige speler,
is het niet toegestaan om de intermediair voor deze vertegenwoordiging te vergoeden. Voor de vaststelling of sprake is van
een minderjarige speler is de datum van ondertekening van het spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de
overschrijving van een minderjarige speler bepalend of de ingangsdatum van het spelerscontract en/of de overeenkomst
betreffende de overschrijving van een minderjarige speler indien deze datum op een eerder tijdstip ligt.
8. Het is een club niet toegestaan een vergoeding die betaald moet worden aan een andere club, waaronder begrepen een
vergoeding verband houdende met de overschrijving van een speler, opleidingsvergoeding en/of solidariteitsbijdrage als
bedoeld in artikel 3 en 4 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage, geheel en/of gedeeltelijk te betalen aan een intermediair en/of door een intermediair te doen betalen.
9. Het is een intermediair niet toegestaan een belang te hebben in een, al dan niet toekomstige, vergoeding als genoemd in lid
8 van dit artikel.
Artikel 9 Geschillen
Geschillen tussen intermediairs en leden van de KNVB alsmede geschillen tussen intermediairs onderling zullen met uitsluiting
van de burgerlijke rechter door arbitrage worden beslecht, zulks met inachtneming van het daartoe in het Arbitragereglement
bepaalde.
Artikel 10 Overgangsbepaling
Vertegenwoordigingsovereenkomsten, gesloten voor de inwerkingtreding van dit reglement, blijven van kracht gedurende de
resterende looptijd van de betreffende vertegenwoordigingsovereenkomsten nadat dit reglement in werking is getreden.
Artikel 11 Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.
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