
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
 
 
 

Woudenbergseweg 56-58  3707 HX  ZEIST - Postbus 515  3700 AM  ZEIST 
T 0343 49 92 11  F 0343 49 91 99  E amateurvoetbal@knvb.nl 
ING-bank 67.00.00.116  BTW-nummer NL002691346.B01  KvK-nummer 40478591 te Utrecht 

Aan alle bij de KNVB aangesloten veld- en zaalvoetbalverenigingen 
 
 

 
Zeist 22 juli 2010  Uw kenmerk  b Ons kenmerk HB/PvdB/AV.10-204 

Behandeld door Hans Boll Doorkiesnr. 0343 - 499252 Faxnr. 0343 - 499193 

Onderwerp  Wijziging tussentijdse overschrijving spelers categorie A veld- en zaalvoetbal 

 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
De afgelopen jaren is het aantal verzoeken tot tussentijdse overschrijving binnen de categorie A 
veld- en zaalvoetbal zeer fors toegenomen. Daarbij werden vaak allerlei oneigenlijke argumenten 
aangevoerd om de tussentijdse overschrijving te realiseren. Er bestond veel onbegrip als een 
verzoek tot  tussentijdse overschrijving niet werd verleend. Daarnaast moeten we vaststellen dat 
het dispensatiebeleid ruimte gaf voor interpretatieverschillen en dat malversaties in de hand 
werden gewerkt. 
 
Het bestuur amateurvoetbal heeft zich over de problematiek gebogen en besloten aan verleende 
verzoeken tot tussentijdse overschrijving een datum van speelgerechtigheid te koppelen. Deze 
luiden als volgt:  
 
Speelgerechtigdheid 
Indien een verzoek tot tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder, 
gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:  
 Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij 

goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 
augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek;  

 Een tussentijdse overschrijving in de periode 1 september tot en met 31 januari wordt verleend 
per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari, indien op 31 januari nog geen beslissing is 
genomen op het ingediende verzoek;  

 Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijving na 1 februari worden verleend per 1 augustus 
van het daarop volgende seizoen.  

 
Voor het overige blijven de criteria voor het verlenen van tussentijdse overschrijving ongewijzigd. 
Dat geldt ook voor de procedure om tussentijdse overschrijving aan te vragen. 
 
Het bestuur is van mening dat door een inperking van de datum van speelgerechtigdheid bij 
tussentijdse overschrijving voor de categorie A spelers bewuster omgaan met dit fenomeen. Dit zal 
leiden tot een serieuze afweging bij spelers, waardoor het oneigenlijk gebruik van tussentijdse 
overschrijving aanmerkelijk wordt teruggebracht. Bij aanvullende vragen kunt u contact opnemen 
met de medewerkers van het desbetreffende districtskantoor. 
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Het volledige bestuursbesluit “Dispensatie overschrijving” wordt gepubliceerd in het 
Bewaarnummer 2010/’11, dat vanaf 1 augustus beschikbaar is via knvb.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
namens het bestuur amateurvoetbal 
 
 
 
 
 
 
 
H. Boll 
beleidsmedewerker wedstrijdzaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


