Leidraad 2.1
Internationale overschrijving
Huishoudelijk Reglement 2.2.4.5
Een basislid, dat eerst buiten Nederland in enige competitie heeft gespeeld, wordt
speelgerechtigd na een onvoorwaardelijk verleende internationale overschrijving volgens de
bepalingen van de FIVB en de door de Directie vastgestelde procedure.
datum vaststelling 14 juli 2019 door Directie

Verklaring van de gebruikte termen
bond van oorsprong / federation of
origin

de Bond waarbij de speler als eerste geregistreerd is
als lid, onafhankelijk van zijn nationaliteit

vereniging van oorsprong / club of
origin

de vereniging waarbij de speler voor het laatst in
eigen land heeft gespeeld

ontvangende bond / receiving
federation

de Bond waarbij de speler zich in het komende
seizoen gaat aansluiten
voorbeeld: Nederlander gaat bij Franse vereniging spelen:
ontvangende Bond is de Franse Volleybal Bond

ontvangende vereniging / receiving
club

de vereniging waarbij de speler het komende
seizoen wil gaan spelen

transfersysteem

het online transfersysteem van de FIVB, te bereiken
onder FIVB VIS WebManager (https://app.fivb.com/)

Algemeen
• Ga voor de digitale verwerking naar https://app.fivb.com/. Iedere betrokkene (vereniging én speler)
heeft een account nodig voor het systeem. Een account voor een speler moet door de bond van
oorsprong worden aangemaakt. Een account voor een Nederlandse speler of vereniging wordt op
verzoek door de Nevobo aangemaakt en aan de betrokkene verstrekt.
• Het verenigingsseizoen begint officieel op 15 oktober en eindigt op 15 mei. De periode
voor de nationale teams is van 15 mei tot 15 oktober. De FIVB vraagt deze periodes te
respecteren, maar is zich er van bewust dat er competities en internationale toernooien
zijn, die hiervan afwijken.
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• Om verenigingen in de gelegenheid te stellen zich op de competitie voor te bereiden met
spelers, die zich niet beschikbaar moeten stellen voor een nationaal team, mag de
overschrijvingstermijn op 1 september (niet eerder) beginnen.
• De verenigingen zijn verplicht spelers in de periode 15 mei tot 15 oktober voor de
nationale teams vrij te geven. Ditzelfde geldt, in geval er tijdens het verenigingsseizoen
een officieel internationaal FIVB-toernooi plaatsvindt.
• De “FIVB Regulations on International Transfers” staan vermeld in de “FIVB Sports
Regulations”, Section 1, Chapter 6 te vinden op de FIVB website of via de volgende
link: http://www.fivb.org/en/volleyball/Forms.asp.
• Overschrijving van een speler uit Europa wordt door de CEV behandeld, buiten Europa
door de FIVB.
• De aanvraag wordt door de Nevobo in behandeling genomen, zodra de betaling is
ontvangen (zie paragraaf Kosten). Zorg ook (Ere- en Topdivisie) voor een tijdige betaling
van de transfer fee aan de CEV of FIVB.
• Een internationale overschrijving via de CEV en FIVB is alleen mogelijk voor spelers die in
het betreffende kalenderjaar 18 worden en ouder. Bij uitzondering kan de voorzitter FIVB
een overschrijving voor spelers jonger dan 18 jaar wel toestaan, als de belanghebbende
partijen verklaren dat deze overschrijving geen verband heeft met een volleybal-situatie
(bijv. verhuizing vanwege werk ouders).

Procedure
1.
2.

3.
4.
5.

De ontvangende bond of de ontvangende vereniging kan een nieuwe transferprocedure
openen in het Transfersysteem.
Alle gegevens en overeengekomen voorwaarden met betrekking tot de transfer worden in
het Transfersysteem ingevoerd. Hierin moeten de betreffende condities direct worden
meegenomen! Voor leden van de nationale teams moet de volgende conditie in de
transfer worden opgenomen “The club has the obligation to release the player for the
Dutch National Team at least 10 days before the starting date of the FIVB, World or
Official competition for which the player has been selected, according Section I, Chapter
1, article 6.4 and Section I, Chapter 2, article 7.3.6 from FIVB Sports Regulations”.
De ontvangende bond of de ontvangende Ere- of Topdivisie vereniging dient dan de
transferfee aan de CEV of FIVB betaald te hebben.
Alle betrokken partijen dienen de transfer digitaal goed te keuren. De CEV of FIVB geeft
alleen goedkeuring indien alle partijen hebben goedgekeurd en de transferfee is betaald.
Zodra alle goedkeuringen geregistreerd zijn, wordt het transfercertificaat automatisch aan
alle partijen verstrekt en is de transfer afgerond.
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6.
7.

Een speler kan zijn contract als attachment toevoegen zodra de transfer is geaccordeerd.
Indien de samenwerking tussen vereniging en speler tijdens de competitieperiode
wordt beëindigd, kan een speler alleen een nieuwe internationale overschrijving
aanvragen indien de vereniging de transfer in het Transfersysteem heeft vrijgegeven
(door middel van de release button)
Ook moet aan de FIVB een release brief, door beide partijen (club en speler) ondertekend
en met vermelding van de datum van de opzegging, worden verzonden.
Pas na ontvangst van deze documentatie kan aan de speler een nieuwe internationale
overschrijving worden toegestaan.

Mogelijke overschrijvingsvormen
Nederlandse vereniging wil een buitenlandse speler aantrekken of vereniging in het
buitenland wil een Nederlandse speler aantrekken.

Speelgerechtigdheid buitenlandse speler in Nederland
• Voor de Nevobo, als ontvangende bond, is de overschrijving akkoord wanneer het
Transfersysteem het transfercertificaat heeft gegenereerd.
• Het Nevobo-kantoor van de Regio, waaronder de ontvangende vereniging valt,
wordt hiervan op de hoogte gesteld.
• De speler is speelgerechtigd, zodra hij:
o als competitiespelend bondslid via Sportlink Club is geregistreerd, in het bezit is van de
spelerskaart én het transfercertificaat is uitgegeven.
o in het geval van Eredivisie of Topdivisie, een spelerslicentie heeft verkregen en is
bijgeschreven op de collectieve spelerslicentie (zie Leidraad 3.1 Aanvraag
spelerslicentie Eredivisie en Topdivisie).
o in het geval van Eredivisie, er indien nodig een tewerkstellingsvergunning is verleend
(zie Leidraad 3.1 Aanvraag spelerslicentie Eredivisie en Topdivisie).
• Tot 1 februari kunnen buitenlandse spelers voor het lopende seizoen een licentie
verkrijgen (artikel 3.2.4.5 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 2 Volleybal Eredivisie en
Topdivisie).
• Tot 1 maart kunnen buitenlandse spelers voor 1e divisie en lager de speelgerechtigdheid
verkrijgen. (artikel 2.2.4.3 Huishoudelijk Reglement).
Voor Europacup
De speler mag voor de vereniging uitkomen in de Europacup, zodra de FIVB het
transfernummer heeft afgegeven en de Europacup licentie is afgegeven door de CEV.
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Nederlandse speler keert terug uit buitenland
• Wanneer een Nederlandse speler, die eerst bij de Nevobo geregistreerd heeft gestaan,
terugkeert naar Nederland uit het buitenland is een overschrijving niet nodig.
• Wanneer dit binnen de overschrijvingsperiode plaatsvindt, dient de ontvangende
vereniging de transfer in het Transfersysteem vrij te geven (door middel van de release
button).
Ook moet aan de FIVB een release brief, door beide partijen (club en speler) ondertekend
en met vermelding van de datum van de opzegging, worden verzonden.
• Gebeurt dit na afronding van de overschrijvingsperiode dan is geen verdere actie nodig.

Kosten
Overschrijvingen naar Nederland
niveau speler
naar Eredivisie in Nederland
naar Topdivisie in Nederland
naar overige niveaus in Nederland

Nevobo

CEV of FIVB

€ 150
€ 150
€ 25

€ 1.920 * / CHF 2.000 per jaar
€ 1.440 * / CHF 1.500 per jaar

*Voor overschrijvingen tussen bonden behorend tot de CEV kan betaald worden in euro’s om
daarmee de transactiekosten te beperken.
Voor de kosten die een Europese Volleybalbond max. in rekening mag brengen voor een
speler/speelster die in Nederlands gaat spelen: raadpleeg de transfercalculator van de
CEV
Het genoemde bedrag dat verschijnt na het invullen van de gevraagde gegevens is het
maximale bedrag dat in rekening gebracht mag worden.

Overschrijvingen naar het buitenland
Het overzicht van de categorie van Europese landen is als bijlage bijgevoegd.
De categorie van een land buiten Europa kan opgevraagd worden bij mevrouw Willy den Boer
(contactgegevens aan het eind van deze leidraad).
Het betreffende bedrag moet de eerste 4 jaar worden betaald, zolang de speler uitkomt voor
een buitenlandse vereniging.
Het 5e t/m 7e jaar wordt 75% van deze kosten in rekening gebracht.
Het 8e t/m 10e jaar wordt 50% van deze kosten in rekening gebracht.
Vanaf het 11e jaar wordt 25% van deze kosten in rekening gebracht.
Het bovenstaande geldt niet voor spelers van het nationale team.
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Opbrengsten voor de verenigingen
Van de inkomsten vloeit in totaal 35% terug naar de verenigingen. Het volgende uitgangspunt
wordt gehanteerd:
- alleen de afgelopen 5 jaar tellen mee.
Voor elk jaar dat een speler bij een club actief is geweest ontvangt de club 7% van het betreffende
transferbedrag.

Tabel: Tarieven internationale overschrijvingen

<25 jr
Hoogste 25 jr of
divisie
ouder €350* €1.400* €1.575 €1.750 €2.450
<25 jr
€0
€683 €1.365 €2.275
2e
25 jr of
€0
€525 €1.050 €1.750
niveau
ouder
<25 jr
€0
overige 25 jr of
€0
niveaus ouder

Categorie 5

Categorie 4

Categorie 3

Categorie 2

Categorie 5

Categorie 4

0%
0%
25%
50%
50%
€455* €1.820* €2.048 €2.275 €3.185

Categorie 3

Korting

Categorie 2

Niveau
waarop
gespeeld
gaat
Leeftijd
worden

Categorie 1

overige spelers

Categorie 1

speler is international

€325* €1.300* €1.950 €3.250 €4.550
€250* €1.000* €1.500 €2.500 €3.500
€0

€650

€1.950 €3.250

€0

€500

€1.500 €2.500

€0
€0

Bovenstaande is niet van toepassing voor:
- spelers boven de 40 jaar;
- spelers, niet zijnde international, die niet meer dan 50 km van de grens wonen en de
club waar hij wil gaan spelen niet verder dan 50 km van de grens is gevestigd (totaal
max. 100 km), die een overschrijving aanvragen voor het tweede niveau of lager. In dit
geval dient wel de transferfee aan de CEV of FIVB, indien van toepassing, betaald te
worden.
o Bedoeld wordt hier de reisroute tussen de woonplaats in Nederland en
speelplaats in één van de buurlanden waarbij zowel de afstand van woon- als
van speelplaats tot aan de grens de 50 kilometer niet mag overschrijden.
* Alleen van toepassing als aan de FIVB administratie kosten betaald moeten worden.
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Betaling Nevobo
De speler of de vereniging maakt dit bedrag na ontvangst van een nota over op de
bankrekening van de Nevobo. Zodra het geld ontvangen is, tekent de Nevobo de
overschrijvingsprocedure.
Banknummer Nevobo
IBAN: NL 47 RABO 0155 6652 94
BIC: RABONL2U
t.n.v. Nevobo in Utrecht o.v.v. de naam van de speler.

Betaling CEV of FIVB
De ontvangende vereniging uit de Ere- of Topdivisie moet € 1920,00 (Eredivisie) of € 1440,00
(Topdivisie) betalen aan de CEV of CHF 2.000,00 (Eredivisie) of CHF 1500,00 (Topdivisie) aan
de FIVB, afhankelijk of het een overschrijving van een speler binnen Europa (aan CEV) of
buiten Europa (aan FIVB) betreft.
Dit bedrag moet jaarlijks worden betaald, zolang de speler uitkomt voor de vereniging.
Bankgegevens CEV
Confédération Européenne de Volleyball
488 Route de Longwy
L 1940 Luxembourg
Bankrekening:
IBAN: LU 6000 3044 2729 8050 00
SWIFF: BGLLLULL
onder vermelding van 'naam speler'
Bankgegevens FIVB
Fédération Internationale de Volleyball
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
1006 Lausanne – Switzerland
Bankrekening:
Banque Cantonale Vaudoise
Case Postale 300
CH-1001 LAUSANNE / Switzerland
Account: K 5380.20.63 (Clearing: 767)
BIC Code (Swift Address): BCVLCH2LXXX
IBAN: CH05 0076 7000 K538 0206 3
• Vermeld, zodra de betaling is gedaan, bij “payment Reference: Transfer Ref#:xxxx (xxxx is
het nummer dat het systeem genereert, zodra de aanvraag wordt geopend).
• Betalingen kunnen alleen elektronisch worden gedaan.
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• De kosten voor buitenlands betalingsverkeer zijn in alle gevallen voor rekening van de
vereniging.
De CEV of FIVB controleert of het betalingsbewijs in het systeem is ontvangen. Bij een
probleem wordt de ontvangende bond geïnformeerd.
De betalingsprocedure kent de volgende stappen:
1. Degene die betaalt vult de gegevens hiervan in het systeem in door de velden in te vullen
of door het betalingsbewijs (bij voorkeur PDF) te uploaden. Er verschijnt dan een blauwe
bal in de kolom betaling, waar de details van de overschrijving zijn aangegeven.
2. De CEV of FIVB controleert het betalingsbewijs. Indien alles akkoord is, accepteert de CEV
of FIVB de betaling en geeft goedkeuring aan de overschrijving. De blauwe bal wordt
groen.
3. Zodra de betaling op de bankrekening van de CEV of FIVB is ontvangen, wordt definitieve
goedkeuring betreffende de betaling gegeven en verdwijnt de bal.

Informatie Nevobo
Voor meer informatie, het aanmelden van internationale overschrijvingen en het aanvragen
van de formulieren neemt u contact op met:
Nevobo
Willy den Boer
Orteliuslaan 1041
3528 BE Utrecht
tel. 030-30 77 705
e-mail transfers@nevobo.nl
Zorg ervoor dat de overschrijvingsprocedure op tijd gestart wordt.
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Bijlage:
CATEGORIE VAN EUROPESE LANDEN
Federaties
Cat. 1
Cat. 2 Cat 3.
Albanië
ALB
√
Andorra
AND
√
Armenië
ARM
√
Azerbeidzjan
AZE
√
België
BEL
√
Bosnië-Herzegovina
BIH
√
Bulgarije
BUL
Cyprus
CYP
√
Denemarken
DEN
√
Duitsland
GER
Engeland
ENG
√
Estland
EST
√
Faeröer Eilanden
FER
√
Finland
FIN
Frankrijk
FRA
Georgië
GEO
√
Gibraltar
GIB
√
Griekenland
GRE
Groenland
GRL
√
Groot-Brittannië
GBR
Hongarije
HUN
√
Ierland
IRL
√
Israël
ISR
√
Italië
ITA
Kosovo
KOS
√
Kroatië
CRO
√
Letland
LAT
√
Liechtenstein
LIE
√
Litouwen
LTU
√
Luxemburg
LUX
√
FYR Macedonië
MKD
√
Malta
MLT
√
Moldavië
MLD
√
Monaco
MON
√
Montenegro
MNE
√
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Cat 5.

√

√

√
√

√
-

-

√
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Federaties
Nederland
Noord-Ierland
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
San Marino
Schotland
Servië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Turkije
Wales
Wit-Rusland
IJsland
Zweden
Zwitserland

Cat. 1
NED
NIR
NOR
UKR
AUT
POL
POR
ROU
RUS
SMR
SCO
SRB
SLO
SVK
ESP
CZE
TUR
WAL
BLR
ISL
SWE
SUI

Cat. 2

Cat 3.

Cat 4.
√

Cat 5.

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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