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Deze FAQ is louter informatief en heeft geen bindende kracht.  Deze FAQ moet steeds 
gebruikt worden in samenlezing met het bindende bondsreglement. Dit document 
werd opgemaakt om de belanghebbende partijen in staat te stellen de reglementaire 
vereisten m.b.t. tussenpersonen beter te begrijpen. Dit document kan ook ten allen tijde 
worden aangevuld.

1/ WANNEER IS DIT REGLEMENT VAN TOEPASSING ? 
Op alle tussenkomsten van voetbalmakelaars/agenten waar een Belgische club bij 
betrokken is vanaf 01/07/2020. 

2/  WAT IS ER NIEUW?
Tussenpersonen kunnen hun vergoeding pas ontvangen nadat de KBVB zijn schriftelijke 
toestemming heeft verleend.

De aanvraag tot goedkeuring van een betaling dient door de bestemmeling van de 
factuur (de club of speler) gericht te worden aan het clearing departement via email op 

Clearing@rbfa.be

Het clearing departement zal zijn goedkeuring verlenen na ontvangst van een volledig 
dossier.

Deze goedkeuring zal voorafgegaan worden door een interne verificatie van de naleving 
van de verplichtingen opgenomen in dit reglement.

Deze controle zal o.a. betrekking hebben op;

• de registratie van tussenpersonen;

• de schriftelijke vertegenwoordiginsovereenkomst;

• de betalingsvoorwaarden en -modaliteiten;

• belangenconflicten;

• onverenigbaarheden;

• integriteitsbepalingen;

• het interne beleid van clubs.

Indien uit de controle van het clearing departement zou blijken dat bepaalde gegevens 
ontbreken zal zij de betrokken partijen schriftelijk contacteren om de ontbrekende 
documenten aan te leveren. 
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Het clearing departement engageert zich om binnen een redelijke termijn na ontvangst 
van een volledig dossier haar goedkeuring te verlenen dan wel het dossier voor verdere 
behandeling over te maken aan de Licentiecommissie.

Met deze nieuwe clearing procedure beogen de KBVB en de Pro League de samenwerking 
tussen clubs/spelers en tussenpersonen op een meer gecontroleerde en transparantere 
basis te laten verlopen.

3/ WAT MET OUDE OVEREENKOMSTEN DIE REEDS GETEKEND WAREN VOOR   
01/07/2020 ? 
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020 en voorziet in een overgangsbepaling voor 
overeenkomsten afgesloten door een club/speler met een tussenpersoon vóór 1 juli 
2020.

Deze overeenkomsten dienen wel binnen de twee maanden (voor 31 augustus 2020) aan 
de KBVB overgemaakt te worden.

4/ WELKE BEPALINGEN DIENEN ER VOORZIEN TE WORDEN IN EEN OVEREENKOMST  
MET EEN TUSSENPERSOON? 
Een vertegenwoordigingsovereenkomst is slechts tegenstelbaar aan de KBVB indien 
deze minimum de volgende elementen bevat;  (zie artikel B8.27). 

-  de volledige gegevens van de partijen; 

-  de bemiddelingsactiviteit; 

-  de duur van de uitoefening van de bemiddelingsactiviteit, zonder dat deze 3 jaar 
mag overschrijden (onder voorbehoud van verlenging of hernieuwing); 

-  het al dan niet exclusief karakter van de bemiddelingsactiviteit; 

-  alle aan de tussenpersoon verschuldigde vergoedingen; 

-  de betalingsvoorwaarden en -modaliteiten met dien verstande dat de te 
betalen vergoeding ten gevolge van de sluiting, verlenging of vernieuwing van 
de arbeidsovereenkomst tussen een club en een speler wordt berekend op 
het bruto jaarinkomen en betaald wordt in schijven volgens de duurtijd van het 
contract (maximaal om de 6 maanden) en de verduidelijking dat de tussenpersoon 
alleen mag worden vergoed door de creditering van een SEPA-bankrekening die 
op zijn naam of op naam van de rechtspersoon waarvan hij het orgaan of de 
vertegenwoordiger is, is geopend; 

-  de uitdrukkelijke vermelding in minstens even leesbare letters als de titel van het 
contract en de partijen: “De betaling van het aan de tussenpersoon verschuldigde 
commissieloon gebeurt uitsluitend na ontvangst van het schriftelijk akkoord van 
het clearing departement”; 

-  het verbod voor de tussenpersoon een volmacht te vragen/hebben over de 
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bankrekeningen van de opdrachtgever; 

-  de verbintenis van de tussenpersoon dat hij elk (contract)voorstel dat hij ontvangt 
voor de speler, onverwijld schriftelijk overmaakt aan de speler in kwestie; 

-  een arbitrageclausule met bevoegdheid voor het BAS; 

-  een clausule dat de tussenpersoon of de club het nodige doet voor de betekening 
van de vertegenwoordigingsovereenkomst aan de KBVB. 

De KBVB heeft ervoor gekozen geen modelovereenkomst ter beschikking te stellen.

5/ WAAR KAN IK DE VERKLARINGEN TERUGVINDEN DIE IK MOET AANLEVEREN ALS  
TUSSENPERSOON? 
Deze verklaringen zijn integraal beschikbaar op 

https://www.rbfa.be/nl/participeer/tussenpersonen/registreren-als-tussenpersoon

6/ MOET IK MIJN REGISTRATIE JAARLIJKS HERNIEUWEN? 
De registratie geldt voor 2 jaar voor zover de jaarlijkse  administratieve bijdrage (500 Eur) 
wordt betaald. 

7/ WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER EEN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS-  
VERZEKERING ? 
Als tussenpersoon dient u te beschikken over een  verzekering waarbij de 
aansprakelijkheid voor onopzettelijke schade die veroorzaakt is door een contractuele 
fout of door een beroepsfout  voor uw activiteiten als tussenpersoon rechtsgeldig 
verzekerd is.  

De KBVB zal verzekeringscertificaten en een bewijs van betaling van de premie voor een 
verzekering die een wereldwijde dekking verleent ten belope van een minimum bedrag 
van 125.000 Euro per jaar  aanvaarden.

8/ HOE WORDT DE VERGOEDING VAN EEN TUSSENPERSOON BEREKEND IN   
HET KADER VAN HET AFSLUITEN, VERLENGEN OF HERNIEUWEN VAN EEN   
ARBEIDSOVEREENKOMST TUSSEN EEN CLUB EN EEN SPELER? 
De vergoeding van de tussenpersoon die betrokken was bij het afsluiten, hernieuwen, 
verlengen van een arbeidsovereenkomst wordt berekend op basis van het voorziene totale 
bruto-jaarinkomen van de speler over de hele duur van de arbeidsovereenkomst en wordt 
in schijven betaald overeenkomstig de voorziene duurtijd van de arbeidsovereenkomst 
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met een betalingsfrequentie van maximaal om de 6 maanden.

Concreet betekent dit dat de vertegenwoordingsovereenkomst een verwijzing naar het 
percentage van het totale bruto jaarinkomen van de speler over de hele looptijd van de 
arbeidsovereenkomst moet bevatten .

9/ KAN IK ALS CLUB OF SPELER VRIJ KIEZEN MET WELKE TUSSENPERSOON IK  
SAMENWERK? 
Clubs en spelers zijn niet verplicht om beroep te doen op een tussenpersoon. Zij dienen 
dit dan wel schriftelijk op de documentatie te vermelden.

Indien clubs en spelers wensen beroep te doen op een tussenpersonen moeten zij 
enerzijds verifiëren dat deze tussenpersoon rechtsgeldig geregistreerd is bij de KBVB.

Een lijst met de geregistreerde tussenpersonen is beschikbaar op https://www.rbfa.be/
nl/zelf-actie/tussenpersonen/tussenpersoon-publicaties

Anderzijds dienen clubs en spelers na te gaan dat er een geen belangenconflicten 
bestaan in de zin van art B8.10, 11 en 12.  

Volledigheidshalve vermelden we ook dat de clubs hun intern beleid inzake  samenwerking 
met de tussenpersoon dienen te respecteren.  

De Pro League Clubs zijn verplicht om dit interne beleid voor de eerste keer in juni 2021 
over te maken aan de KBVB (cfr. Art B8.49).

10/  WAT INDIEN HET CLEARING DEPARTEMENT DE BETALING WEIGERT? 
Indien het clearing departement meent dat er redenen zijn om de betaling 
aan tussenpersonen te weigeren zal het dossier worden overgemaakt aan de 
Licentiecommissie die een beslissing zal nemen over de uiteindelijke bestemming van 
de fondsen.

De behandeling van het dossier door de licentiecommissie kan zowel op de traditionele 
fysieke manier als digitaal via de moderne communicatiekanalen plaatsvinden. 

11/  WAT ALS IK BETAALD HEB ZONDER AKKOORD VAN DE KBVB?
De niet-naleving van de bepalingen inzake clearing van de vergoeding kan leiden tot 
sanctionering van de betrokken partijen.  Het bondsparket zal daartoe een vordering 
instellen bij de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.
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Bovendien worden clubs verplicht om de betaling van de vergoeding op een transparante 
wijze op te nemen in hun boekhouding zodat de KBVB hier een a posteriori controle kan 
op uitvoeren.

12/  WAT IS DE INVLOED VAN EEN INBREUK OP HET REGLEMENT OP EEN   
TRANSFEROVEREENKOMST?
Een inbreuk op dit reglement heeft geen gevolg op de geldigheid van de transfer-
overeenkomst. 

Zoals eerder aangehaald kunnen clubs, spelers en tussenpersonen die dit reglement 
niet naleven wel gesanctioneerd worden.

13/  AAN WELKE VERPLICHTINGEN MOET IK VOLDOEN ALS GEREGISTREERDE   
TUSSENPERSOON BIJ DE KBVB?
Iedere geregistreerde tussenpersoon bij de KBVB moet voldoen aan: (zie artikel B8.24)

• de statuten en/of reglementen van de Pro League, KBVB, UEFA en/of FIFA en/of  
beslissingen van hun instanties na te leven;  

• de verbintenissen na te komen die zijn opgenomen in verklaring en in het bijzonder 
de bevoegdheden en, onder voorbehoud van het in dit reglement georganiseerde 
beroep, de beslissingen van de bondsinstanties te aanvaarden; 

• de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Disciplinaire raad voor het Profvoetbal en, 
in hoger beroep, van het BAS te aanvaarden; 

• zich te onthouden van gedragingen die de belangen van de Pro League en de 
KBVB, hun organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaden; 

• alle benodigde informatie te verstrekken wanneer de Pro League, KBVB, UEFA en/of 
FIFA en/of hun daartoe bevoegde organen hierom verzoekt, en meer specifiek met 
betrekking tot het actualiseren van het bij aanvang van de registratie neergelegde 
dossier; 

• jaarlijks hun herziene jaarrekeningen en hun klantenlijsten aan het clearing 
departement voor te leggen; 

• onverwijld kennis te geven  aan het clearing departement van hun vertegen-
woordigingsovereenkomsten gesloten met ofwel een speler ofwel met een club 
(en eventuele wijzigingen); 

• trimestrieel een volledige en geactualiseerde lijst van spelers en clubs met wie 
zij een vertegenwoordigingsovereenkomst hebben ondertekend aan het clearing 
departement te bezorgen; 

• trimestrieel aan het clearing departement  een lijst van de uitgevoerde transacties 
voor te leggen en voor elk van deze transacties de gefactureerde en, in voorkomend 
geval, onder bepaalde voorwaarden te factureren bedragen te vermelden, evenals 
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de ontvangers van de facturen; 

• enkel vertegenwoordigingsovereenkomsten afsluiten die voldoen aan artikel 8 
van dit reglement; 

• te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder de wetgeving betreffende 
private  arbeidsbemiddeling);  

• een lijst neer te leggen van de als natuurlijke persoon geregistreerde 
tussenpersonen die rechtsgeldig activiteiten mogen uitoefenen in naam en voor 
rekening van de als rechtspersoon geregistreerde tussenpersoon; 

• op verzoek van het clearing departement of de bevoegde bondsinstanties, alle 
documenten voor te leggen die haar in staat moeten stellen de aandeelhouders, 
vennoten, bestuurders en ultieme eigenaar van de geregistreerde rechtspersoon 
te identificeren. 

14/  WAAR EN HOE MOET IK ALS TUSSENPERSOON DE GEVRAAGDE INFORMATIE   
AANLEVEREN
De lijsten die door de geregistreerde tussenpersonen bij de KBVB moeten overgemaakt 

worden aan het clearing department per email op Clearing@rbfa.be.  Deze lijsten moeten 
in Excel format worden overgemaakt en niet in PDF.

15/  BESTAAN ER TEMPLATES VOOR DE BOVENSTAANDE REPORTING?
De KBVB heeft op haar website templates ter beschikking gesteld om te voldoen aan 
de bovenstaande rapporteringsverplichting. Deze templates kunnen teruggevonden 
worden in de sectie voorbehouden voor tussenpersonen.

16/  VANAF WANNEER MOETEN DE GEGEVENS IN DE VERSCHILLENDE LIJSTEN 
WORDEN OPGENOMEN?
De lijst van spelers en clubs waarmee de tussenpersoon een vertegenwoordigings-
overeenkomst heeft ondertekend, moet alle spelers en clubs bevatten waarmee de 
tussenpersoon op de dag van de lijst een vertegenwoordigingsovereenkomst heeft, 
ongeacht de datum van ondertekening van de vertegenwoordigingsovereenkomst.

De lijst van transacties moet alle transacties bevatten die sinds de inwerkingtreding van 
het bondsreglement, d.w.z. 1 juli 2020, zijn uitgevoerd.

De lijst van alle natuurlijke personen die als tussenpersoon zijn geregistreerd en die 
legaal activiteiten kunnen verrichten in naam en voor rekening van de rechtspersoon die 
als tussenpersoon is geregistreerd, moet op de datum van de lijst worden bijgewerkt.
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17/  HOE VERHOUDT DIT REGLEMENT ZICH MET HET INITIATIEF VAN FIFA OM EEN  
CLEARING HOUSE OP TE RICHTEN? 

Dit reglement is opgesteld in overeenstemming met de FIFA Regulations on Working with 
Intermediaries. 

De KBVB staat permanent in contact met FIFA en waakt erover dat de toepassing van dit 
reglement niet in strijd is met de toekomstige initiatieven van FIFA m.b.t. registratie van 
tussenpersonen en clearing van vergoedingen bij transfers.

De KBVB zal in het licht van de aangekondigde nieuwe FIFA Agents reglementering haar 
eigen reglement ten gepaste tijde aanpassen en ter beschikking stellen op haar website.

18/  WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN ? 

Voor vragen m.b.t. tussenpersonen kan u terecht op Intermediaries@rbfa.be

Voor vragen m.b.t. clearing van vergoedingen kan u terecht op clearing@rbfa.be


