SURINAAMSE VOETBAL BOND

Transferreglement van de Surinaamse Voetbal Bond
(S.V.B.)
Artikel 1
Definities
In dit reglement wordt aan de na te noemen begrippen de betekenis gehecht die met
die begrippen en omschrijvingen overeenstemt.
A. Spelers Categorie
1. Spelers van Nationale Voetbal Associaties die aangesloten zijn bij de Fifa worden
geclassificeerd als amateurs of niet-amateurs.
2. Spelers die nog nooit een beloning ontvangen hebben, maar een vergoeding van
hun onkosten gekregen hebben gedurende deelname aan een activiteit verband
houdende met verenigingsvoetbal, worden beschouwd als amateurs.
3. Reis-/ hotelkosten die betaald dienen te worden door deelname aan een wedstrijd
en de kosten ten aanzien van de outillage, verzekering en training van spelers,
mogen vergoed worden zonder dat de amateurstatus van de spelers in gevaar
komt.
4. Iedere speler die een beloning heeft gekregen die de onkosten zoals omschreven
in lid 2 van dit artikel met betrekking tot participatie aan een activiteit verbonden
met het verenigingsvoetbal overschrijdt, wordt beschouwd als een niet-amateur,
mits hij zijn amateurstatus heeft herkregen ingevolge artikel 1-b zoals hier onder
vermeld.
5. De status van een speler wordt bepaald door de Nationale Voetbal Associatie
waar hij geregistreerd is (S.V.B.).
6. Ieder geschil betreffende de status van een speler bij een internationationale
transfer, wordt geregeld door de Fifa Commissie die de status van spelers regelt.
B. Niet -amateur spelers
1. De voetballers geregistreerd bij de SVB, hebben de amateurstatus.
2. Iedere speler die als niet- amateur betiteld wordt door zijn Nationale Voetbal
Associatie, dient een schriftelijk contract te hebben van de club die hem in dienst
heeft.
3. Zulke contracten hebben een minimum looptijd van een jaar en een maximum
looptijd van 5 jaar. Contracten met een andere looptijd zijn alleen toegestaan
indien de nationale wetgeving dit toestaat.
Contracten dienen overeenkomstig de toepasbare wetten te zijn alsook de
principes, zoals vermeld in de regelgeving van de Fifa en eventuele andere regels
die vastgesteld zijn door de Nationale Voetbal Associatie van de club die de speler
in dienst heeft,overeenkomstig sectie 2 en 3 van het voorwoord.
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4. Een kopie van deze contracten wordt gedeponeerd bij de betreffende Nationale
Voetbal Associatie. Indien er om gevraagd wordt, dient die ook beschikbaar
gesteld te worden van de Fifa.
5. Indien de partijen besluiten om een contract vóór de aangegeven datum te
beëindigen, dan dient dit, zoals is overeengekomen, door- gegeven te worden
aan de Nationale Voetbal Associatie.
6. Spelers die geregistreerd zijn als niet- amateur bij een Nationale Voetbal
Associatie, mogen niet opnieuw geclassificeerd worden als amateurvoordat er een
periode van 30 dagen voorbij is.
De periode begint vanaf de dag waarop de speler deelneemt aan zijn laatste
wedstrijd bij de club waar hij geregistreerd staat als een niet-amateur.
C. TRANSFER
1. Transfer: de wijziging van de bij de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) en/of de
daarbij aangesloten bonden, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement,
berustende registratie van een speler op naam van een bepaalde vereniging c.q.
de overschrijving van een speler in deze registratie, van een vereniging naar een
andere.
2. Transfereren: het wijzigen van de bij de SVB en/of de daarbij aangesloten bonden
berustende registratie van een speler op naam van een bepaalde vereniging c.q.
het overschrijven in de registratie van een speler van een vereniging naar een
andere.
3. Transferabel zijn (van een speler): (een speler) van de bij de S.V.B. en/of een der
daarbij aangesloten bonden berustende registratie op naam van een bepaalde
vereniging mag worden overgeshreven c.q. (een speler) krachtens de bepalingen
van dit overgeschreven in de bij de SVB en/of een der daarbij aangesloten
bonden berustende registratie.
4. De transferperiode (regulier c.q. tussentijds) is de periode waarbinnen transfers
gerealiseerd moeten worden zoals bedoeld onder C1. Deze geldt ook voor spelers
uit het buitenland. Jaarlijks voorafgaande aan het seizoen word(t)en de
periode(n) vastgesteld.
5. Transfer op uitleenbasis, waarbij 2 verenigingen overeenkomen één of meerdere
spelers kosteloos te transfereren voor één (1) voetbalseizoen. Ten aanzien van
alle andere gehanteerde begrippen geldt de betekenis die door de SVB wordt
vastgesteld.
6. De Transfergeschillencommissie: een door de SVB aangestelde commissie om alle
zaken betreffende de transfer af te handelen.
Artikel 2
Toepasbaarheid c.q. geldigheid van het reglement.
1. Dit reglement geldt voor alle bij de SVB aangesloten bonden en voor alle
verenigingen, die via bonden of direct of op enige andere wijze bij de SVB zijn
aangesloten of zich onder jurisdictie van de SVB stellen.
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2. Transfers (van spelers) tussen verenigingen zullen binnen de SVB en de daarbij
aangesloten bonden slechts geldig zijn wanneer die aan de bepalingen van dit
reglement voldoen.
Artikel 3
Het recht van transfer en de daarbij geldende beperkingen
De verenigingen hebben het recht om (een) bij hun geregistreerde Speler(s) voor
transfer voor te dragen. Ook de spelers hebben, na een periode zoals aangegeven in
artikel 4, het recht schriftelijk het lidmaatschap als voetballer van de vereniging op te
zeggen teneinde voor transfer in aanmerking te komen.
Artikel 4
Spelerstransfer
1. Een speler, die 1 (één) voetbalseizoen (of langer) vanaf het seizoen 2009-2010 op
naam van eenzelfde vereniging in SVB verband geregistreerd staat, is gerechtigd
voor zichzelf transfer aan te vragen conform het bepaalde in artikel 3.
2. Een speler die niet voldoet aan de in het vorig lid van dit artikel gestelde eisen,
zal slechts met nadrukkelijke toestemming van de vereniging op naam waarvan
hij geregistreerd staat, gerechtigd zijn om voor zichzelf transfer aan te vragen.
3. Een speler die 1(één) voetbalseizoen (of langer) niet is geregistreerd door een
vereniging is gerechtigd transfervrij (zonder betaling van transfergeld) van club
te veranderen. Indien de uittredende vereniging weigert het transferformulier te
tekenen, zal de S.V.B. c.q. de desbetreffende Lidbond waar de speler
geregistreerd is, het formulier tekenen.
4. Elk jaar stelt de S.V.B. in een aparte bijlage de transfertarieven voor de bij de
S.V.B. aangesloten leden vast.
5. De kosten voor het indienen van een transfergeschil worden jaarlijks door de
S.V.B. vastgesteld in het transfertarievenoverzicht.
Artikel 5
Procedures voor Transfer
De voordracht voor transfer van spelers die geregistreerd zijn, zoals bedoeld in artikel 3
van dit reglement, geschiedt door opgave daarvan aan de S.V.B. De transfer zal
geschieden door een door de S.V.B. aan te wijzen instantie in de periode zoals
aangegeven in het competitiereglement.
Artikel 6
Transferkosten spelers
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1. Voor transfer van elke speler dient door de vereniging die de speler overneemt
een zeker bedrag (de transfersom) aan de vereniging die de speler afstaat, te
worden betaald.
2. De vereniging waar de speler toetreedt (toetreding) betaalt de transfersom aan
de vereniging waar de speler uittreedt (uittreding) en de administratiekosten aan
de uittredende Lidbond .
Artikel 7
Maximum te transfereren spelers
1. Van een vereniging in een bepaalde klasse, niet zijnde jeugdklasse van de S.V.B.
of van een jeugdklasse van een der bij de S.V.B. aangesloten bonden, mogen per
competitiejaar maximaal 3(drie) spelers uit de betreffende vereniging naar even
zovele verenigingen per klasse.
2. Van een vereniging in de jeugdklasse van de S.V.B. of van een jeugdklasse van
een der bij de S.V.B. aangesloten bonden, mogen per competitiejaar maximaal
3(drie) spelers worden getransfereerd naar evenzovele verenigingen binnen elke
klasse, met dien verstande dat in elke vereniging per klasse, niet zijnde een der
bovenbedoelde jeugdklassen, maximaal 3(drie) speler van de betreffende
vereniging mogen worden overgenomen. Dit terwijl binnen de bedoelde
jeugdklassen geen beperking zal gelden voor het aantal spelers( uit eenzelfde
vereniging) dat binnen het toegestane aantaal van 3(drie) door een andere
vereniging zullen mogen worden opgenomen.
3. Een vereniging die niet over (een) jeugdteam(s) beschikt moet bij het
transfereren van een jeugdspeler van een andere vereniging die wel over een
jeugdteam beschikt, het vastgestelde transferbedrag plus een toeslag van 50%
betalen.
NB. Bij de registratie of transfer van een jeugdspeler die de leeftijd van 18 jaar (per 1
januari van het desbetreffende voetbalseizoen) nog niet heeft bereikt, moet de
wettelijke vertegenwoordiger mede-ondertekenen.
Artikel 8
Procedure voor transfer van spelers
1. Een transfer is compleet zodra twee verenigingen overeenstemming hebben
bereikt omtrent de transfer van een speler en het gewaarmerkte S.V.B.transferformulier in 4- voud is ingevuld en ondertekend, zoals aangegeven op het
formulier.Bij de transfer dienen bij de uittredende vereniging de voorzitter en een
bestuurslid te tekenen.
2. Door de S.V.B. wordt aan elk der partijen een afschrift verstrekt van het
geregistreerde en afgestempelde ruilformulier, waarop tevens de datum van de
registratie staat vermeld.
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3. De door de S.V.B. vastgestelde administratiekosten, voor de registratie van het
transferformulier, komen voor rekening van de vereniging die bij de transfer de
speler overneemt.
4. Alle internationale transfers moeten conform het FIFA Transfer Matching System
(TMS) geschieden.
Artikel 9
Transfergeschillencommissie
1. Binnen 14(veertien) dagen na sluiting van de vastgestelde transferperiode van elk
nieuw voetbalseizoen, zorgt de SVB casu quo de bij haar aangesloten lidbond
voor de bekendmaking van de volledige persoonsgegevens van de
getransfereerde spelers en de verenigingen die daarbij betrokken zijn, waarbij
elke andere vereniging het recht heeft binnen 3(drie) dagen daarna schriftelijk
eventuele bezwaren daartegen in te dienen bij de “transfergeschillencommissie”
zoals hierna aangegeven onder 2.
2. De SVB benoemt en installeert vóór aanvang van het voetbalseizoen een
transfergeschillencommissie om eventuele schriftelijk ingediende geschillen,
omtrent transfers tussen enerzijds verenigingen onderling casu quo tussen
verenigingen en te transfereren spelers anderzijds, te beslechten.
3. De transfergeschillencommissie zal uit minimaal 3(drie) en maximaal 5(vijf) leden
bestaan.
4. De transfergeschillencommissie dient binnen 7(zeven) dagen een beslissing te
nemen op elk schriftelijk ingediend bezwaar als bedoeld onder lid 1.
5. Bij toewijzing van de transfer door de transfergeschillencommissie, zal een lid van
het dagelijks bestuur van de S.V.B. het transferformulier tekenen namens de
verliezende partij, indien deze persisteert niet te willen tekenen.
6. De beslissing van de transfergeschillencommissie is bindend voor betrokken
partijen. Ook in geschillen waarbij obstructie gepleegd wordt.
7. De kosten voor het indienen van een transfergeschil worden jaarlijks door de
S.V.B. vastgesteld in het transfertarievenoverzicht.
Artikel 10
1. De transfergeschillencommissie van de S.V.B. c.q. een bij haar aangesloten
lidbond slaat in geschillen omtrent transfers van spelers tussen verenigingen geen
acht op individuele privé overeenkomsten tussen verenigingen en spelers
aangegaan (z.a. aankoop van vervoermiddelen/leningen/schuldbekentenissen) en
neemt dat evenmin mee bij haar besluitvorming.
2. Voor spelers die in het seizoen voorafgaand aan de lopende transferperiode zijn
uitgekomen ( “ in de selectie “) voor een der Nationale Voetbalselecties van
Suriname, worden bij een eventuele transfer de S.V.B.- transfertarieven met 50%

verhoogd.
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Artikel 11
Transfer op uitleenbasis
1. Naast de reguliere transfers tegen betaling van een transfertarief door de
vereniging die de te transfereren speler overneemt, bestaat de mogelijkheid –
indien de betrokken verenigingen dat wensen en schriftelijk overeenkomen- om
een transfer te realiseren zonder betaling van het door de SVB vastgestelde
transfertarief.
2. De procedure voor het realiseren van een dergelijke transfer is administratief
identiek aan de procedure voor het realiseren van een reguliere transfer, met dien
verstande dat in het geval van een transfer op uitleenbasis de daartoe strekkende
overeenkomst tussen de betrokken verenigingen schriftelijk en in viervoud dient
te worden opgemaakt. die wordt getekend door twee leden van het dagelijks
bestuur van de respectieve verenigingen, alsmede de betrokken speler( als blijk
van instemming),gedagtekend en afgestempeld. Hiervan ontvangen de betrokken
verenigingen alsmede de betrokken speler elk een afschrift, terwijl het vierde
exemplaar bij het bestuur van de S.V.B. dient te worden ingeleverd, teneinde
onder haar berusting te blijven gedurende de looptijd van voormelde
overeenkomst. De lidbonden dienen het 4e exemplaar van uitleenspelers per
voetbalseizoen algemeen bekend te maken aan de S.V.B., die voor verdere
publicatie zorg draagt.
3. In geval de aanvankelijk overeengekomen looptijd van de onderhavige
overeenkomst in gemeen overleg tussen de betrokken verenigingen wordt
gewijzigd, dient daarvan schriftelijk aan de SVB kennis te worden gegeven door
beide betrokken verenigingen.
4. In geval het bestuur van de vereniging waartoe de betrokken speler
administratief is toegetreden na ommekomst van de looptijd van de litigieuze
overeenkomst weigert om de transfer van de betrokken speler conform afspraak
te realiseren, is het bestuur van de S.V.B. gerechtigd om voormelde transfer –
zoals tussen partijen overeengekomen en vastgelegd in de zich onder haar
berusting bevindende overeenkomst – te realiseren zonder de medewerking van
het bestuur van de vereniging die weigert de gemaakte afspraak na te komen.
5. Voor het overige blijven al de bepalingen die gelden voor de normale transfers
eveneens op deze vorm van transfer van toepassing. De vereniging van
toetreding mag niet zonder schriftelijke toestemming van de vereniging van
uittreding tekenen.
Artikel 13
Slotbepalingen
In alle gevallen waarin dit transferreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Surinaamse Voetbal Bond(SVB) behoudens door de Fifa genomen besluiten per direct.
Hierbij komt het transferreglement van 27 juli 2007 te vervallen.
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Aldus aangenomen op de Algemene Leden Vergadering van 2 juni 2010.
Het Bestuur van de
Surinaamse Voetbal Bond,
De Competitieleider,
A. Bilkerdijk.
Bijlage behorende bij de SVB-Transfertarievenlijst
Surinaamse Voetbal Bond
Van en
Naar

Overzicht Transferbedragen seizoen 2010-2011
Hoofdklasse
Eersteklasse
Lidbonden
Jeugd

Hoofdklasse

SRD.2000

SRD.2000

SRD.2000

SRD.750

Eersteklasse

SRD.2000

SRD.2000

SRD.2000

SRD.750

Lidbonden

SRD.2000

SRD.1500

SRD.1500

SRD.750

Jeugd t/m
17 jaar

SRD. 750

SRD. 750

SRD.750

SRD.500

1. Een speler die 1(één) voetbalseizoen (of langer) niet is geregistreerd door een
vereniging is gerechtigd transfervrij van club te veranderen. Indien de uittredende
vereniging weigert het transferformulier te tekenen, zal de S.V.B. c.q. de
desbetreffende Lidbond waar de speler geregistreerd is, het formulier tekenen.
2. Voor een speler die in het voetbalseizoen voorafgaand aan de lopende
transferperiode is uitgekomen voor een der Nationale Selecties van Suriname,
wordt bij een eventuele transfer het transfertarief met 50% verhoogd.
3. De kosten voor het aanhangig maken van een transfergeschil bedragen SRD.100,.De partij die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt een boete van SRD.250,=.
Indien de partij door het transfergeschil in het gelijk is gesteld, vindt restitutie
plaats van het gestorte bedrag.
4. De administratiekosten voor een buitenlandse transfer bedragen SRD.500,=
5. De administratiekosten( voor het transfereren van locale spelers) die door bonden
in rekening gebracht kunnen worden, bedragen:
Van lidbond naar lidbond
SRD. 100
Van lidbond naar S.V.B. en omgekeerd SRD. 100
Binnen de Topsectie S.V.B.
SRD. 100
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