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Leidraad 3.1 
Aanvraag spelerslicentie Eredivisie  
 

WR artikel 3.2.4.1 

Een vereniging verstrekt vóór de aanvang van de competitie een teamopgave aan de 

Organisator. Deze teamopgave geeft de samenstelling van de deelnemende teams en wordt 

ingediend op een door de Organisator voorgeschreven wijze. 

 datum vaststelling  9 december 2021  

 door Manager Wedstrijdzaken 

Aanvraag spelerslicentie 
• Een spelerslicentie voor de Eredivisie dient door de vereniging waarvan de speler lid is te 

worden aangevraagd bij de Organisator via www.nevobo.nl. Een spelerslicentie moet voor 

ieder seizoen opnieuw aangevraagd worden.  

• Indien het een speler betreft met een buitenlands paspoort dient de internationale 

overschrijving goedgekeurd te zijn en (alleen voor de Eredivisie) een kopie van de 

tewerkstellingsvergunning opgestuurd te worden indien het een paspoort betreft uit een 

land dat hierna niet is genoemd: 

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 

Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, 

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, , 

IJsland, Zweden en Zwitserland 

 

Indien aan alle voorwaarden is voldaan verstrekt de Organisator de spelerslicentie binnen vijf 

werkdagen na ontvangst. De Organisator is, op verzoek, gerechtigd een voorlopige 

speelgerechtigdheid te verlenen in geval van overmacht bij een vertraging in de procedure 

van internationale overschrijving of bij langdurige blessures in het betreffende team. 

 

Beëindiging spelerslicentie 
Een spelerslicentie vervalt zodra: 

• De periode waarvoor de licentie is verstrekt is geëindigd. 

Bij een lopende spelerslicentie: 

• De vereniging dit via www.nevobo.nl heeft aangegeven.  

• De vereniging heeft aangetoond dat de overeenkomst tussen vereniging en speler is 

ontbonden in onderling overleg of door een gerechtelijke uitspraak. 
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Kosten verstrekking spelerslicentie 
Een spelerslicentie die wordt aangevraagd tijdens de competitie kost € 12,00. Buiten deze 

periode wordt € 10,00 in rekening gebracht. 

 

Een tewerkstellingsvergunning aanvragen 
Alle benodigde informatie voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning en de 

uitzonderingen kan verkregen worden via de link:  

Werkvergunning: Wanneer nodig? | werk.nl 

 

https://www.werk.nl/werkgevers/wervingsadvies/werkvergunning/wanneer-nodig/index.aspx

