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Voorwoord 

 

Deze richtlijn is van toepassing op de criteria die gelden voor het verkrijgen van de hoogste SVB-licentie (A-Licentie), voor 
clubvoetbal over geheel Suriname en geldt tevens als aanvulling op het reeds bestaand SVB Licentie Reglement. 

De in deze handleiding gehanteerde licentie-eisen zijn onderhevig aan wijzigingen op instructie van de FIFA of het ConCaCaf 

Vermeldenswaard is dat de criteria (ook wel licentiekaders) in het Engels zullen worden aangeduid in dit document en zijn verder 
onderverdeeld op regionaal en nationaal niveau. 

De SVB als lid van het CFU c.q. ConCaCaf is verantwoordelijk voor het integreren van de FIFA-clublicentie binnen het 
licentiereglement. 

Derhalve is deze richtlijn onderdeel van het SVB-licentiereglement. 
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Begrippenlijst 

 

Licentiegever    hiermee wordt bedoeld de nationale bond, de SVB. 

 

Licentieaanvrager de club met rechtspersonen die een licentieaanvraag binnen een vastgesteld termijn, indient 

 

Licentiehouder de club met rechtspersoon die in het bezit is van een SVB-licentie 

 

Licentiemanager de door de SVB aangewezen persoon die het licentieproces  begeleidt en als 
aanspreekpunt geldt voor het licentiesysteem 

 
Licentieorganen de besluitvormende organen die uiteindelijk de licentieaanvraag beoordelen 

 

Licentiecommissie besluitvormend orgaan op het eerste niveau van de SVB dat de licentieaanvraag uiteindelijk 
beoordeelt 

 

Licentieberoepsinstantie besluitvormend orgaan op het tweede niveau dat beslist over ingediende beroepen. De 
besluiten of een licentie al dan niet wordt verstrekt zijn definitief en bindend. 

A-Licentie clublicentie voor deelname aan de topklasse 

 

B-Licentie clublicentie voor deelname aan het lidbondentoernooi 

  

C-Licentie clublicentie voor deelname aan lidbonden competities 

 

Club de vereniging welke rechtspersoon bezit en voetbal als hoofdactiviteit heeft aangemerkt. 

 

Rechtspersoon de vereniging die over rechtsgeldige statuten beschikt 
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Nationaal hiermee wordt verwezen naar de nationale competities 

 

Regionaal hiermee wordt verwezen naar de competities binnen de Concacaf e/o CFU-zone 

 

 

LICENTIE-EISEN 

 

We onderscheiden 3 categorieën licentie-eisen die aan de diverse licentiecriteria worden toebedeeld. Voor alle 3 categorieën geldt er 
dat er een onderscheid is gemaakt ov de regionale en nationale licentie-eisen. De nationale licentie-eisen zijn dus minimale vereisten 
om in aanmerking te komen voor een A-Licentie, welke wordt toebedeeld aan clubs uit de hoogste klasse, n.l. de topklasse.  

A - is verplicht; indien een licentieaanvrager aan geen van de criteria voldoet, wordt de licentieaanvraag afgewezen.  

B - is verplicht; indien een licentieaanvrager aan geen van de criteria voldoet mag de licentiegever voor een of 
meerdere B- criteria een uitzonderingen maken of bijzondere bepalingen vaststellen. De licentieaanvrager kan toch 
een licentie verkrijgen voor deelname aan de nationale competitie of wedstrijden binnen de confederatie 

C  : is niet verplicht maar kan in de toekomst verplicht worden gesteld.   
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Internationale licentiekaders 
FIFA  onderscheidt de volgende   5 licentiecriteria of kaders (gemakshalve is de officiële terminologie gehanteerd): 

- Youth Development (Sportief kader) 
- Infrastructure (infrastructureel kader) 
- General (Organisatie kader en Administratief kader) 
- Financial (financieel kader) 
- Legal (juridisch kader) 

Regionale en nationale licentiekaders 
De Concacaf hanteert de volgende criteria, afgeleid van de 5 eerdergenoemde kaders: 

• Youth program  

• Infrastructure 

• General 

• Financial 

 

Overzicht licentiekaders 

Internationale 
licentiekaders 

Regionale (Concacaf) 
Licentiekaders 

Nationale 
Licentiekaders 

Youth Development Youth Program Youth Program 

Infrastructure Infrastructure Infrastructure 

General General (+ Legal) General (+ Legal) 

Financial Financial  Financial  

Legal   

 

Vermeldenswaard is dat de Internationale kaders hierna zullen worden benoemd, waarbij de laatste twee kolommen betrekking 
hebben op de regionale en nationale eisen. Indien in de kolom “nationale normen” geen opmerking is geplaatst, dan geldt 
automatisch de regionale norm. 
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1. YOUTH PROGRAM CRITERIA ( Sportief kader) 

Doelstellingen 

- Het investeren van clubs in een jeugdprogramma 
- Het ondersteunen van voetbalonderwijs, alsmede de educatieve vorming van jeugdvoetballers 
- Medische begeleiding van jeugdspelers 
- Het ontwikkelen en stimuleren van de fairplay gedacht op jonge leeftijd (op en buiten het speelveld) 

Voordelen voor de club 

- Het ontwikkelen van toptalent voor het seniorenteam, bedoeld als doorstroming elk daaropvolgend seizoen 
- Jeugdspelers passen moeiteloos in het seniorenteam omdat ze voorkennis bezitten m.b.t. de voetbalfilosofie van de club. Ze 

ontberen slechts ervaring 
- Bij internationale transfers (onder het FIFA-transfer systeem) van spelers onder 23, ontvangen clubs financiële compensaties 
- Het imago van de club wordt verbeterd (de relatie met coaches, officials, spelers, arbiters en publiek wordt positief beïnvloed) 

 

Categorie Omschrijving 
criterium 

Internationaal Nationaal 

A 

 
 
 
Jeugd 
Programma 

 
1. Doelstellingen en filosofie c.q. 

visie 
2. Organisatiestructuur JP 
3. Personele invulling (technisch, 

medisch en administratief) 
4. Budget 
5. Voetbaleducatieprogramma voor 

de leeftijdscategorieën (o.b.v.-
bekwaamheid, technische, 
tactisch en fysieke aspecten) 

6. Medische begeleiding inclusief 
medische keuringen 

 
 
 
 

 
1 t/m 5 verplicht 
 
M.b.t. punt 6 Zal de SVB voor seizoen 2017-2018 
nadere instructies bekendmaken 
 
Uitzonderingen voor ploegen van de volgende 
instellingen: 
-Universiteiten  
-Leger en Politie  
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Categorie Criterium Internationaal Nationaal 

A 

 
Jeugdteams 

 
1. Minimaal 1 jeugdteam  
  Leeftijdscategorie 15-21 
 
2. minimaal 1 jeugdteam 
Leeftijdscategorie 10-14 
 
  

 
Minimaal U15 en U 17 jeugdteam 
 
Elke jeugdteam dient te beschikken over 
-Minimaal één jeugdtrainer  
- Eén teambegeleider 
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2. INFRASTRUCTURE CRITERIA (Infrastructureel kader) 

Doelstellingen 

- De licentieaanvrager heeft een goedgekeurd stadion (bij voorkeur gecertificeerd) ter beschikking voor het spelen van officiële 
wedstrijden-  welke beschikt over veilige en comfortabele voorzieningen voor bezoekers en mediavertegenwoordigers. 
 

- De licentieaanvrager beschikt over geschikte trainingsfaciliteiten om de technische vaardigheden van de voetballers te 
verbeteren. 

Voordelen voor de clubs 

Om stadionbezoekers aan te trekken en zodoende grotere omzetten te genereren. Een stadion is niet alleen beperkt tot een locatie 
waar er wedstrijden worden gepeeld, maar dient ook om de bezoekers’ experience  te completeren. Het stadion dient zo 
aantrekkelijk mogelijk te zijn door veilige en comfortabele zitgelegenheid, zo dicht mogelijk bij het speelveld aan te bieden. Er dienen 
ruime, beveiligde parkeerfaciliteiten aanwezig te zijn, openbaar vervoer zo dichtbij mogelijk van het stadion, schone en hygiënische 
toiletten voor mannen en vrouwen 

 

Categorie Omschrijving 
criterium 

Regionale normen Nationale normen 

A 

Het stadion moet 
gecertificeerd zijn 

 

1. Via de certficeringsinstantie, indien bij wet 
verplicht. 
2. Indien de nationale wetgeving niet in punt 
1 voorziet, dient de licentiegever het 
certificeren   in samenspraak met lokale 
autoriteiten te verrichten. 
 
Certificaat mag niet ouder dan 2 jaar zijn 
aan het begin van het nieuw seizoen. 
 

De SVB draagt zorg voor de goedkeuring 
van het opgegeven stadion, voor aanvang 
van de competitie 

 
Control room 
 

 
Een ruimte met goed overzicht van het 
gehele stadion en tribunes (ook wel 
commandoruimte). Video-installatie wordt 
aanbevolen, maar niet verplicht 
 

 
   n.v.t. 
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Stadioncapaciteit 
 

Het minimumaantal bezoekers moet 
zichtbaar worden vermeld, gebaseerd op het 
gemiddeld aantal bezoekers van de totale 
competitie 
 

   n.v.t. 

 
Beschikbaarheid 
stadion 

Alternatief 1: eigendom 
Alternatief 2: huur -> hiervan moet er een 
geldige schriftelijke huurovereenkomst 
worden aangetoond 

Verplicht 

Verlichting  Lichtinstallatie verplicht bij alle 
avondwedstrijden (zie FIFA  stadion 
technische specificaties), minimaal 800 lux. 
 
 

N.v.t. of  
De SVB beoordeelt de geschiktheid voor 
avondwedstrijden bij een lichtsterkte minder 
dan 800 lux  

A 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Stadion- 
Sectorindeling 

 
 
 
 

 

Verdeling in sectoren, op aangeven van de 
licentiegever of lokale autoriteiten teneinde 
een optimale scheiding te kunnen 
bewerkstelligen tussen toeschouwers 
 

N.v.t., indien er geen sectorindeling 
aanwezig is 

Stadion- 
EHBO en Doping 
Controle Ruimte 
 

EHBO-ruimte met reanimatieapparatuur en 
minimale medische voorzieningen 
 
 
Doping Controle dicht bij de 
spelerskleedkamers en afgesloten voor het 
publiek en de media 
  
 
 

EHBO-assistentie bij elke wedstrijd kunnen 
garanderen 
 
 
De SVB kan een uitzondering hierop 
maken, indien de dopingcontroles op een 
andere wijze plaatsvinden 



Page 10 of 18 

 

Speelveld 
 
 
 
 
 

1. kunstgras of 
 
2. natuurgras 
  
Specificaties speelveld moet voldoen aan de 
richtlijnen van de FIFA 
 
 
 
 
 

 
 
Verplicht 
 

Categorie Omschrijving criterium Regionaal normen Nationale normen 

    

B 

 

Stadion 
Ordereglement  

 

 Zichtbaar en duidelijk leesbaar voor de 
stadionbezoekers 
 
 

Niet verplicht 

 
Trainingen 
Faciliteiten voor 
de club 
 

Alternatief 1: eigendom 
 
Alternatief 2: huur 
Hiervan moet er een geldige schriftelijke 
huurovereenkomst worden aangetoond 
 

Verplicht 

Stadion- 
Sanitaire 
voorzieningen 
 

- Hygiënisch, wasbakken, stromend 
water (tenminste koud water) 

- Voldoende toiletten, dames en heren 
apart 

 
 
 
 
 
 
 

Verplicht 
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C 

 

Stadion-  
Individuele 
zitplaatsen 

 

 Het stadion is voorzien van zitplaatsen met 
de volgende kwalificaties 
-nagelvast zijn 
- Gescheiden van elkaar 
- ergonomisch 
- genummerd 
 - rugleuning van tenminste 30 cm hoog 
gemeten vanuit de zitting 
 
 

 
n.v.t. 

Stadion - 
Overdekte 
zitplaatsen 
 

Het minimum aantal zitplaatsen dat 
overdekt is wordt door de licentiegever 
vastgesteld 
 

n.v.t. 

Stadion-  
Ruimte voor 
bezoekende 
supporters 
 

Hygiënisch, wasbakken, stromend water 
(tenminste koelwater) 
Voldoende toiletten, dames en heren apart 
 

n.v.t. 

Stadion-
Bewegwijzering 
 

Toegang tot tribunes, publieksruimten en 
voorzieningen moeten met eenduidige en 
uniforme verwijzingsborden goed zichtbaar 
zijn aangeven binnen en buiten het stadion 

n.v.t. 

Stadion-  
Media en 
persfaciliteiten 

Het stadion moet beschikken over media en 
persfaciliteiten., tenminste voorzien van: 

- Zitplaatsen voorzien van een tafel 
met voldoende schrijfruimte 

- Stroomvoorzieningen en internet/ 
telefoonverbinding 

- Toiletfaciliteiten 
- Parkeerfaciliteiten zo dichtmogelijk 

van de persfaciliteiten 

n.v.t. 
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Stadion -  
Speciale 
voorzieningen 
voor mindervalide 
toeschouwers  

-aangepaste toiletten 
- aangepaste tribunes 
-aangepaste in- en uitgangen 
- invalidenparkeerplaatsen 

Wenselijk op nationaal niveau 
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3. GENERAL CRITERIA ( Organisatie en Administratief kader) 

Doelstellingen 

 De club wordt op een professionele wijze aangestuurd. 

 De licentieaanvrager beschikt over gekwalificeerd kader met ervaren en goed opgeleide specialisten. 

 De spelers op seniorenniveau worden ondersteund door een gekwalificeerd coaching team, met begeleiding van een 
medisch staf. 

Voordelen voor de club 

 Clubs worden op termijn succesvol indien ze op een professionele wijze worden bestuurd door parttime en/of fulltime 
professionals. 

 

Categorie Omschrijving criterium Regionale normen Nationale normen 

A 

 

Club secretariaat 
of 
Hoofdkwartier 
 

Kantoor verplicht: telefoon en 
faxaansluiting, e-mail en 
internetvoorzieningen 
-moet open en toegankelijk zijn voor het 
publiek/licentiegever 
Kantoorruimte  
 
 

Eigendom  
 
Huur c.q. gebruik: overeenkomst c.q. 
schriftelijke toestemming voor minimaal 1 
seizoen 
 
Vergaderruimte moet minimaal 8 
personen kunnen accommoderen 

 
General Manager 
 

 
Verantwoordelijk voor de dagelijkse 
operationele activiteiten 
 

 
Verplicht 
 

Financial Officer 
 

Fulltime of parttime beschikbaar 
 

 
Verplicht 

Security Officer 
Met aantoonbare ervaring, CV en 
Diploma’s 

 
 
Niet verplicht 



Page 14 of 18 

 

Marketing 
Manager 

Verantwoordelijk voor het 
marketingbeleid 

Verplicht 

Persfunctionaris 
Verantwoordelijk voor de externe 
communicatie 

Verplicht 

Clubarts en 
fysiotherapeut 

 Clubarts die bevoegd is het beroep uit te 
oefenen 
 
 

Niet verplicht 

 
Hoofdcoach  
/trainer 
 

- Het hoogste behaalde nationale 
diploma of 

- Buitenlands diploma 
(gesanctioneerd door de 
licentiegever) of bezig met de 
opleiding SVB A 

- Erkenning van bekwaamheid 
geautoriseerd door de 
licentiegever: minimaal 5 jaar 
praktijkervaring als hoofdcoach 
van een topsectieclub 

 
CV en diploma’s overleggen 
 
 

Verplicht 
 
 
 

Assistent-coach  

- Minimaal SVB A of bezig met de 
opleiding voor SVB A 

- Buitenlands diploma 
(gesanctioneerd door de 
licentiegever) 

- Aantoonbare ervaring (minimaal 3 
jaar) 

CV en diploma’s overleggen 
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Hoofdverantwoor-
delijke 
Jeugdopleiding 
 

- Tenminste trainer B-diploma 
- Buitenlands diploma 

(gesanctioneerd door de 
licentiegever) of 

- Bezig met de opleiding en 
afronding trainer B 

- Erkenning van bekwaamheid 
geautoriseerd door de 
licentiegever: minimaal 2 jaar 
praktijkervaring als hoofdcoach 
van een topsectie club 

 

Verplicht 

Jeugd coaches 
 

- Voor elke jeugdploeg  
- Kwalificaties jeugdtrainer 

(diploma) 

Verplicht 

Safety en Security 
Stewards 
 

 

- Eigen stewards 
- Contract met de 

stadionbeheerder met stewards 
- Contract indien externe 

organisatie stewards ter 
beschikking stelt 

 

 Verplicht 
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Categorie Omschrijving 
criterium 

Regionale normen Nationale normen 

B 

 

Rechten en 
Plichten 

 

 Duidelijke schriftelijke vastlegging voor 
zowel staf en personeel 
 

Niet verplicht voor staf en personeel 
 
Verplicht 
het indienen van spelersovereenkomsten 

 
Meldingsplicht 
 

Betreft het aanmelden binnen een 
vastgestelde periode, van wijzigingen 
binnen de organisatiestructuur. 

Verplicht 
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4. FINANCIAL CRITERIA (Financieel kader) 

Doelstellingen 

- Het verbeteren van de financiële weerbaarheid van clubs 
- Het verbeteren van de transparantie van de geldstromen 
- Het beschermen van de positie van schuldeisers 

Voordelen (algemeen) 

- Het beschermen en garanderen van de integriteit van de competitie(s) 
- Toename van de transparantie en geloofwaardigheid van de financiële operatie 
- Aantrekkingskracht wordt uitgeoefend op potentiele investeerders en Commerciële partners 
- Financial fair Play (FFP) gedachte wordt in stand gehouden 

Voordelen (licentiegever) 

- Het inzichtelijk maken van de financiële positie van clubs 
- Aanmoedigen van clubs om: 

• geldstromen van de clubs transparant te maken 

• het instrueren van clubs om op tijd aan financiële verplichtingen (bijv. Schulden) te voldoen 

• benchmarking van clubs op nationaal niveau op basis van financiële gegevens 

Voordelen clubs 

- Het verbeteren van de financiele standaarden en kwaliteit 
- Het verbeteren van de besluitvorming op managementniveau 
- Het verbeteren van den financiele geloofwaardigheid waardoor  de club aantrekkelijk wordt voor het zakelijk segment 
- Kosten/baten beheersingsinstrument 
-  

Categorie Omschrijving criterium Regionale en Nationale normen 

A 

 
Jaarlijks financieel 
verslag 

a) Winst/ verlies overzicht 
b) Geen betalingsachterstanden met clubs inzake openstaande transferbedragen 
c) Geen betalingsachterstanden tegenover medewerkers en belastingen 
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5. LEGAL CRITERIA (Wettelijk kader) 

  

Categorie Omschrijving criterium Regionale normen Nationale normen 

 
A 

 
Wettelijke 
verklaring 

  
Wordt door de licentiegever verstrekt ter 
ondertekening en indiening als 
onderliggend stuk bij de licentieaanvraag 

 
Verplicht 

Statuten Kopie van geldige statuten bij de 
licentieaanvraag overleggen 
 
Inschrijvingsbewijs in het handelsregister 

Verplicht 
 
 
Niet verplicht 

Eigendom en 
controle 

Verklaring m.b.t. de organisatiestructuur 
en controlemechanisme van de club 
 
Verklaring dat geen van de 
managementleden actief participeren 
middels aandelen/ zeggenschap in 
andere clubs die actief zijn dezelfde 
competitie 

Niet verplicht 
 
 
 
 
Niet verplicht 

 
 

 

Bronvermelding 

- FIFA club licensing Regulations, effective January 1, 2008 
- SVB Clublicentie Reglement 


