
 

 

REGLEMENT TUSSENPERSONEN 

1 Ratio Legis en Interpretatie 

1.1. Deze reglementering beoogt te voldoen aan de FIFA Regulations on Working with Intermediaries 

(“FIFA Reglementering”) en deze aan te vullen.  

1.2. Deze reglementering geldt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen van openbare 

orde en van dwingend recht en aan de regionale regelgeving met betrekking tot private 

arbeidsbemiddeling in het bijzonder. Indien een bepaling van onderhavige reglementering strijdig zou 

zijn met dwingende rechtsregels, wordt zij voor niet-geschreven gehouden.  

1.3. Onverlet de mogelijke sanctionering van Speler, Club en/of Tussenpersoon, heeft een inbreuk van 

het onderhavige reglement geen gevolg op de geldigheid van de arbeidsovereenkomst, de 

speelgerechtigdheid van de Speler en/of de geldigheid van een transferovereenkomst. 

2 Definities 

2.1. In het kader van onderhavig reglement gelden de volgende definities:  

• Tussenpersonen: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Activiteiten in België uitoefent 

of wenst uit te oefenen. 

• Activiteit(en): Iedere activiteit waarbij een natuurlijke persoon of rechtspersoon - gratis of 

tegen betaling – onder meer  

• Speler bijstaat in het kader van onderhandelingen met als doel een 

arbeidsovereenkomst af te sluiten, verlengen, hernieuwen of beëindigen bij een Club, 

of die  

• Clubs bijstaat in onderhandelingen met als doel een arbeidsovereenkomst met een 

speler af te sluiten, te verlengen of te vernieuwen  

• of een inkomende of uitgaande transfer van een Speler te regelen.  

• Transactie: Het afsluiten, hernieuwen of verlengen, dan wel beëindigen van een 

arbeidsovereenkomst tussen een Speler en een Club en/of het afsluiten van een 

transferovereenkomst voor een bij de RBFA aangesloten Club. 

• Vertegenwoordigingsovereenkomst: Iedere overeenkomst in welke vorm en onder welke 

kwalificatie dan ook tussen een Tussenpersoon en een speler/club, waarvan de inhoud direct 

of indirect betrekking heeft op Activiteiten. 

• Official: Elke persoon zoals vermeld in artikel 13 van de definities van de FIFA Statuten. 

• Een door de RBFA erkende Taal: Nederlands, Frans of Engels (origineel document of 

gecertificeerde vertaling van origineel, zo geëist door de bevoegde diensten). 

• Minderjarig of Minderjarige: Speler die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 

• Vergoeding: Alle sommen onder welke kwalificatie dan ook, de materiële voordelen 

inbegrepen, verschuldigd aan een Tussenpersoon in het kader van Activiteiten en/ of 

Transacties. 



 

 

• RBFA: Koninklijke Belgische Voetbalbond 

• BAS: Belgisch Arbitragehof voor de Sport 

• Club: Een bij de RBFA aangesloten Club 

• Speler: Iedere voetbalspeler of trainer al dan niet aangesloten bij de RBFA  

• Clearing House: De instantie opgericht door de RBFA waarvan de samenstelling, het 

functioneren, de bevoegdheden omschreven worden in artikel 12 van dit Reglement 

• Geschillencommissie: De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal waarvan 

de samenstelling, werking en bevoegdheden geregeld zijn in artikel P272 van het 

Bondsreglement 

2.2. De mannelijke vorm die gemakshalve in onderhavig Reglement wordt gehanteerd is van 

toepassing op het vrouwelijk geslacht– alsook op elke rechtspersoon – zoals ook het enkelvoud een 

meervoudige betekenis kan hebben en vice-versa. 

3 Toepassingsgebied 

Onderhavig reglement is van toepassing in België op 

• Spelers die beroep doen of willen beroep doen op de Activiteiten van een Tussenpersoon; 

• Clubs die beroep doen of willen beroep doen op Activiteiten van een Tussenpersoon; 

• Tussenpersonen die Activiteiten uitvoeren.  

• Officials 

4 Algemene principes  

4.1. Clubs en Spelers hebben voor Activiteiten niet het recht om beroep te doen op de diensten van 

Tussenpersonen zonder voorafgaande geldige registratie bij de RBFA.    

4.2. Een Tussenpersoon mag alleen Activiteiten uitoefenen – en een Vergoeding ontvangen - als hij 

eerder geldig bij de RBFA is geregistreerd.  

De registratie van een Tussenpersoon die geen bedrijfszetel heeft in België, kan in afwijking hiervan a 

posteriori uitgevoerd worden, maar geen enkele betaling kan worden opgeëist zolang de 

Tussenpersoon niet correct geregistreerd is.  

4.3. Onder voorbehoud van de bepaling in de voorgaande alinea, kan een registratie achteraf de 

ongeldige registratie niet met terugwerkende kracht valideren. 

4.4. Spelers hebben het recht om geen beroep te doen op de diensten van een Tussenpersoon voor 

Transacties waarbij zij betrokken zijn. Deze mogelijkheid geldt ook voor de wettelijke 

vertegenwoordigers van een Minderjarige Speler. 

4.5. In geen geval mag dezelfde Tussenpersoon, direct of indirect, een Activiteit of Transactie 

uitoefenen voor zowel de Speler als de Club. Dezelfde Tussenpersoon kan ook niet tegelijk een 

Activiteit of Transactie uitoefenen voor zowel de verkopende Club als de nieuwe Club van de Speler. 



 

 

4.6. Een Vertegenwoordigingsovereenkomst mag niet door een Tussenpersoon met een Speler en/of 

zijn wettelijke vertegenwoordigers worden gesloten wanneer de Speler niet de minimumleeftijd heeft 

bereikt die vereist is om een betaald sportcontract te sluiten.  

4.7. Alle betalingen aan een Tussenpersoon dienen verplicht via het Clearing House te verlopen en 

dienen aan te tonen op welke Transactie ze betrekking hebben. 

5 Onverenigbaarheden 

5.1 Zowel een Official, die zijn verantwoordelijkheden uitoefent in de schoot van de KBVB of in de 

schoot van een voetbalclub die lid is van de Pro League, als een Speler, kunnen zich noch als natuurlijke 

persoon noch via een rechtspersoon laten registreren als Tussenpersoon, kan niet optreden als 

Tussenpersoon, noch kan een Official of een Speler deel uitmaken in welke zin dan ook (personeel, 

bestuurder, vennoot, etc…) van een rechtspersoon die Activiteiten als Tussenpersoon ontwikkelt.  

5.2 Natuurlijke personen evenals alle bestuurders, aandeelhouders en vennoten van rechtspersonen 

die als Tussenpersonen Activiteiten ontwikkelen, mogen bovendien direct noch indirect 

aandeelhouder, vennoot of bestuurder zijn van een voetbalclub die lid is van de Pro League, noch 

rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn in de controle, het bestuur en/of de sportieve 

activiteiten van een Belgische voetbalclub die lid is van de Pro League.  

6 Verplichte registratie van de Tussenpersonen 

6.1. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als Tussenpersoon wil optreden in België is verplicht 

zich te registeren bij het Clearing House.  

6.2.  Opdat de Tussenpersoon die zijn bedrijfszetel in België heeft zich kan laten registreren als 

Tussenpersoon, dient hij een volledig dossier in te dienen bij het Clearing House in een door de RBFA 

erkende Taal, voor elke natuurlijke persoon die als Tussenpersoon namens de rechtspersoon zal 

optreden. Dit dossier omvat: 

 a) Kopie van identiteitskaart of paspoort 

b) Uittreksel uit het strafregister (standaardmodel en, indien met minderjarigen wordt 

gewerkt, model 2)  

 c) Ondertekening van een verklaring die voorziet in: 

o de verbintenis om de door de FIFA, de RBFA en de Pro League aan de Tussenpersonen 

opgelegde regels na te leven 

o de verbintenis om niet deel te nemen aan weddenschappen op wedstrijden van 

voetbalcompetities die in België worden georganiseerd of op internationale 

voetbalwedstrijden waaraan Belgische Clubs deelnemen 

o de verbintenis om geen voordeel te halen uit een wedbedrijf 

o de verbintenis om niet deel te nemen aan wedstrijdvervalsing, hetzij actief, hetzij 

passief, hetzij direct, hetzij indirect en de verbintenis om elk initiatief ter zake 

onmiddellijk te melden aan de RBFA 



 

 

o de verbintenis om geen volmacht te hebben op een door een Speler geopende 

bankrekening 

o de verbintenis om elke aanbieding van een Club aan de Speler schriftelijk te melden  

o de verbintenis om de bevoegdheden en de werking van het Clearing House te 

aanvaarden, met name wat betreft de voorafgaande betaling van een jaarlijks 

vastgestelde access fee, de validatie van de Vergoedingen voordat deze worden geïnd, 

haar onderzoeksbevoegdheden en haar beslissingen (behoudens beroep bij het BAS) 

d) Bewijs van het onderschrijven van een verzekeringspolis dewelke de 

beroepsaansprakelijkheid van de Tussenpersoon dekt alsook het betalingsbewijs van 

de laatste premie  

e) Bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bewijs van 

inschrijving als Btw-plichtige voor België  

 f) RIB-attest van een bankrekening geopend in de SEPA-zone 

g) Attest van het Ministerie van Financiën (of een andere bevoegde instantie) ter bewijs 

van het ontbreken van fiscale en parafiscale schulden 

6.3.  Opdat de Tussenpersoon die geen bedrijfszetel in België heeft, zich kan laten registreren als 

Tussenpersoon, dient hij een volledig dossier in te dienen bij het Clearing House in een door de RBFA 

erkende Taal, voor elke natuurlijke persoon die als Tussenpersoon namens de rechtspersoon zal 

optreden. Dit dossier omvat:  

 a) Kopie van identiteitskaart of paspoort 

 b) Uittreksel uit het strafregister van het land waar hij zijn bedrijfszetel heeft 

c)   Bewijs van inschrijving in zijn hoedanigheid van Tussenpersoon en (indien bestaande) 

van zijn officiële goedkeuring in het land van vestiging  

 d) Ondertekening van de verklaring, vervat in Bijlage 1 bij dit Reglement, die voorziet in: 

o de verbintenis om de door de FIFA, de RBFA en de Pro League aan de Tussenpersonen 

opgelegde regels na te leven 

o de verbintenis om niet deel te nemen aan weddenschappen op voetbalwedstrijden 

van competities die in België worden georganiseerd of op internationale 

voetbalwedstrijden waaraan Belgische Clubs deelnemen 

o de verbintenis om geen voordeel te halen uit een wedbedrijf 

o de verbintenis om niet deel te nemen aan wedstrijdvervalsing, hetzij actief, hetzij 

passief, hetzij direct, hetzij indirect en de verbintenis om elk initiatief ter zake 

onmiddellijk te melden aan de RBFA 

o de verbintenis om geen volmacht te hebben op een door een Speler geopende 

bankrekening 



 

 

o de verbintenis om elke aanbieding van een Club betreffende de Speler aan hem 

schriftelijk te melden 

o de verbintenis om de bevoegdheden en de werking van het Clearing House te 

aanvaarden, met name wat betreft de voorafgaande betaling van een jaarlijks 

vastgestelde access fee, de validatie van de Vergoedingen voordat deze worden geïnd, 

haar onderzoeksbevoegdheden en haar beslissingen (behoudens beroep bij het BAS) 

 e) RIB-attest van een bankrekening geopend in de SEPA-zone 

f)  Als de Tussenpersoon een onderdaan is van de Europese Unie, het bewijs van zijn 

voldoening van de BTW-plicht 

6.4.  De registratie wordt automatisch geweigerd of ingetrokken indien: 

a) Het dossier onvolledig wordt ingediend en/of het bewijs van betaling van de access 

fee voor het Clearing House ontbreekt. 

b) Er onverenigbaarheden zijn in hoofde van de Tussenpersoon, zijn bestuurders, 

vennoten of aandeelhouders of personeelsleden.  

c) Het uittreksel uit het strafregister een effectieve veroordeling vermeldt (dewelke in 

kracht van gewijsde is getreden) voor een wanbedrijf of misdaad van financiële of 

sportieve aard (zoals doch niet beperkt tot feiten van corruptie, witwassing, afpersing, 

en/of matchfixing en/of doping en/of gok gerelateerde misdrijven) daterend van 

maximaal 5 jaar voor de indiening van de registratie-aanvraag.  

d) Een definitieve beslissing (zonder mogelijkheid tot beroep) van een orgaan van de 

RBFA, of een andere bond of de FIFA de Tussenpersoon belet geregistreerd te worden, 

zoals doch niet beperkt tot feiten van corruptie en/of matchfixing 

e) Het uittreksel uit het strafregister gewag maakt van een definitieve veroordeling voor 

een misdrijf (in de zin van het Strafwetboek) ten aanzien van minderjarigen. 

6.5. Onder voorbehoud van de jaarlijkse betaling van de access fee aan het Clearing House, is de 

registratie geldig voor drie seizoenen en moet deze op initiatief van de Tussenpersoon vóór de 

vervaldatum worden verlengd bij gebreke waaraan hij geen Activiteit meer kan uitoefenen in België. 

6.6. Eens bevestiging ontvangen van registratie kan de Tussenpersoon zich gedurende de geldigheid 

van de registratie aanduiden als “Tussenpersoon geregistreerd bij de RBFA” of “RBFA Registered 

Intermediary”.  

6.7. De registratie verleent aan de Tussenpersoon geen enkel recht om het logo of de andere merken 

van de RBFA of van de Pro League te gebruiken.  

6.8. De weigering of de intrekking van de registratie is vatbaar voor verhaal bij het BAS en dit binnen 

de 7 werkdagen die volgen op de betekening van de administratieve beslissing aan de betrokken 

natuurlijke persoon of rechtspersoon.  



 

 

Het BAS behandelt het beroep ab initio et de novo, rekening houdend met het Bondsreglement, het 

FIFA Reglement en de vigerende wettelijke bepalingen inzake private arbeidsbemiddeling.  

Het procedurereglement van het BAS is van toepassing. 

De taal van de procedure wordt gekozen door de Tussenpersoon, in overeenstemming met het gebruik 

der talen voor het BAS. 

De tussengekomen arbitrale beslissing is definitief en zonder beroep. 

7 Verplichtingen Tussenpersoon 

7.1. Ingevolge de aanvraag tot en de toekenning van de registratie is een Tussenpersoon ertoe 

gehouden:  

• de Statuten en/of reglementen van de Pro League, RBFA, Clearing House, UEFA en/of FIFA 

en/of beslissingen van hun organen 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 

besluiten van het Clearing House te aanvaarden; 

• de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Geschillencommissie en, in hoger beroep, van het BAS 

te aanvaarden; 

• zich te onthouden van gedragingen die de belangen van de Pro League en de RBFA, hun 

organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaden; 

• alle benodigde informatie te verstrekken wanneer de Pro League, RBFA, UEFA en/of FIFA en/of 

hun daartoe bevoegde organen 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 House voor te 

leggen; 

• de onverwijlde kennisgeving van hun Vertegenwoordigingsovereenkomsten gesloten met 

ofwel een Speler ofwel met een Club (en eventuele wijzigingen); 

• het Clearing House trimestrieel een volledige en geactualiseerde lijst van Spelers en Clubs met 

wie zij een Vertegenwoordigingsovereenkomst hebben ondertekend; 

• trimestrieel aan het Clearing House 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 de ontvangers van de facturen; 

• enkel vertegenwoordigingsovereenkomsten afsluiten die voldoen aan artikel 7 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 House, alle documenten voor te leggen die haar in staat moeten 

stellen de aandeelhouders, vennoten, bestuurders en ultieme eigenaar van de geregistreerde 

rechtspersoon te identificeren. 

7.2. De Tussenpersoon is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor werkzaamheden 

en activiteiten die voor, namens of in opdracht van hem verricht c.q. ontplooid worden.   

8 Vertegenwoordigingsovereenkomst- Transacties 

8.1. Elke Vertegenwoordigingsovereenkomst dient schriftelijk te worden opgesteld tussen de 

opdrachtgever en de Tussenpersoon, en dient de volledige en correcte weergave van de relatie tussen 

partijen te bevatten. Het gebruik van tegenbrieven is niet toegestaan. De Tussenpersoon verstrekt zijn 

contractpartner onmiddellijk een ondertekend en geparafeerd origineel op elke bladzijde van het 

document. 

8.2. Bovendien is de Vertegenwoordigingsovereenkomst door Tussenpersonen slechts tegenstelbaar 

aan de RBFA indien het minstens de volgende elementen bevat:  

• 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 dient 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-rekening 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 via de gecentraliseerde rekening van het Clearing House"; 

• het verbod voor de Tussenpersoon een volmacht te vragen/hebben over de bankrekeningen 

van de opdrachtgever  

• de verbintenis van de Tussenpersoon om 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 het Clearing House 

Indien een Vertegenwoordigingscontract voorheen werd afgesloten zonder rekening te houden met 

een transfer van de Speler naar een Belgische Club, dient achteraf een addendum afgesloten te 

worden om de Vertegenwoordigingsovereenkomst te laten overeenstemmen met dit Reglement. 

8.3. De Tussenpersoon en, naargelang het geval de Speler en/of de Club, zullen het Clearing House 

binnen 10 werkdagen na ondertekening van de Vertegenwoordigingsovereenkomst een kopie 

overmaken. Dezelfde verplichting dient gerespecteerd te worden voor het voorgaande, beschreven in 

bovenstaande alinea. Tevens dient elke betrokken partij bij een vroegtijdige beëindiging, vernieuwing 

en/of wijziging van een Vertegenwoordigingsovereenkomst het Clearing House hiervan schriftelijk in 

kennis te stellen en dit binnen de 10 werkdagen volgend op het element dat aanleiding geeft tot de 

wijziging en/of vroegtijdige beëindiging van de Vertegenwoordigingsovereenkomst. Bij een wijziging 

of een verlenging van de Vertegenwoordigingsovereenkomst wordt de kopie van de gewijzigde 

Vertegenwoordigingsovereenkomst bijgevoegd.  

8.4. De Vertegenwoordigingsovereenkomst gesloten tussen een Tussenpersoon en een Speler kan, 

zelfs indien deze voor bepaalde tijd is gesloten, op elk moment door de Speler worden opgezegd.  

Tenzij anders bepaald in het oorspronkelijke contract, heeft de  beëindiging door de Speler van de 

Vertegenwoordigingsovereenkomst geen invloed op de verplichte betaling van de Vergoeding die 

verschuldigd is aan de vorige Tussenpersoon onder de oorspronkelijke overeenkomst - inclusief 

eventuele succes fee - zodat de nieuwe Tussenpersoon alleen recht kan hebben op de Vergoeding 

berekend over de verhoging van het loon van de Speler. 

Van de in het voorgaande lid genoemde regel wordt afgezien indien het Clearing House op verzoek 

van een belanghebbende partij besluit dat de beëindiging gerechtvaardigd is door één of meer 

inbreuken van de vorige Tussenpersoon. Deze beslissing van het Clearing House kan binnen zeven 

werkdagen voor het BAS worden betwist. De beroepstermijn en het beroep hebben een opschortende 

werking. 

8.5. De transferovereenkomst of arbeidsovereenkomst dient de naam en de handtekening van de 

Tussenpersoon te bevatten.  

Indien een Speler en/of Club, in het kader van onderhandelingen, geen beroep heeft gedaan op de 

diensten van een Tussenpersoon moet de documentatie m.b.t. de kwestieuze Transactie een 

uitdrukkelijk vermelding in die zin bevatten. 

9 Bekendmaking en publicatie 

9.1 Zonder afbreuk te doen aan de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) 

publiceert het Clearing House de volgende gegevens: 

a) een wekelijks geactualiseerde en steeds raadpleegbare lijst van de door het Clearing House 

geregistreerde Tussenpersonen 

b)  op het einde van de maand maart van elk burgerlijk jaar (op basis van de informatie ter 

beschikking gesteld door de clubs) :  

o de Transacties waarbij de Tussenpersonen betrokken waren 



 

 

o het totaalbedrag van de in dat jaar door alle in België geregistreerde Speler gedane 

Vergoedingen ten gunste van de Tussenpersonen. 

o het totaalbedrag aan Vergoedingen dat door alle bij de RBFA aangesloten Clubs ten 

gunste van Tussenpersonen is betaald 

o het totaalbedrag aan ontvangen en betaalde transferbedragen door alle bij de RBFA 

aangesloten Clubs. 

o het totaalbedrag van betaalde Vergoedingen per bij de RBFA aangesloten clubs 

9.2 De informatie over elke Vergoeding, van welke aard ook voor een Tussenpersoon in het kader van 

Activiteiten of een Transactie wordt vermeld in het FIFA TMS systeem (internationaal) of in het 

elektronisch platform van het Clearing House (nationaal) en is vatbaar voor controle door FIFA en/ of 

de RBFA (inclusief het Licentiedepartement en de Licentiecommissie), en moet aan elke bevoegde 

publieke autoriteit op hun verzoek worden meegedeeld.  

10 Vergoedingen 

10.1 De Vergoeding die door een Speler of door een Club aan een Tussenpersoon verschuldigd is voor 

het afsluiten, de verlenging of de wijziging 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 voorzien duurtijd van de 

arbeidsovereenkomst (betalingsfrequentie maximaal om de 6 maanden).  

De verschillende termijnen zijn slechts verschuldigd voor zover het contract van de Speler bij de Club 

nog steeds loopt. 

10.2. De Clubs die beroep doen op een Tussenpersoon met het oog op een transfer moeten hem 

vergoeden door hem een overeengekomen som te voldoen ten laatste bij het afsluiten van de 

Transactie. De overeengekomen Vergoeding kan forfaitair of proportioneel zijn aan de waarde van de 

Transactie. Indien de partijen ermee instemmen, kan deze betaling gespreid worden.  

10.3. De Tussenpersonen kunnen geen enkele Vergoeding rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen 

van Spelers, Clubs of andere Tussenpersonen die niet via het Clearing House verloopt.   

10.4 De Vergoeding kan slechts aan de Tussenpersoon voldaan worden voor zover deze geregistreerd 

is en de Vergoeding betrekking heeft op Activiteiten in het kader van een aan de RBFA tegenstelbare 

Vertegenwoordigingsovereenkomst. 

10.5 De Club mag de ouders niet vergoeden voor hun Activiteiten, tenzij in de hypothese waarbij deze 

ouders volgens de regels zijn geregistreerd als Tussenpersoon. 

11 Integriteit en Belangenconflicten 

11.1 Het is verboden voor een Tussenpersoon om in ruil voor de ondertekening van een 

Vertegenwoordigingsovereenkomst of Transactie direct of indirect een voordeel van welke aard ook 

te geven of aan te bieden aan een Club of een Official van een Club.  



 

 

11.2 Clubs of Officials kunnen geen enkele betaling van een Tussenpersoon, noch een vergoeding of 

deel van een vergoeding ontvangen die in het kader van een Vertegenwoordigingsovereenkomst of 

Transactie aan deze Tussenpersoon is betaald. 

12 Clearing House 

12.1. De RBFA richt een Clearing House op, samengesteld uit een Voorzitter en 4 leden, waarvan er 2 

gekwalificeerde juristen zijn en 2 financieel-experten of bedrijfsrevisoren. Zij worden aangeduid, na 

oproep van kandidaturen, door de RBFA op voorstel van de Pro League. De Voorzitter en de leden van 

het Clearing House zijn verplicht onafhankelijk ten aanzien van zowel de RBFA, de Pro League, de clubs 

van de Pro League evenals van Tussenpersonen of hun beroepsvereniging. Zij stellen een intern 

reglement op met betrekking tot hun intern functioneren. 

12.2. Een digitaal platform wordt opgericht teneinde de registratie van Tussenpersonen en de in dit 

Reglement opgenomen taken uit te kunnen voeren. De IT provider (“Operator”) wordt gekozen door 

de RBFA, op voorstel van de Pro League. De Operator stuurt alle vragen die niet automatisch kunnen 

worden beantwoord door naar de Voorzitter en de leden. De Operator integreert hun beslissingen 

automatisch. Het Clearing House opent een gecentraliseerde rekening waarop de Vergoedingen 

verschuldigd aan Tussenpersonen zullen worden gestort. 

12.3. De financiering van het Clearing House, gegarandeerd door de Pro League, gebeurt als volgt: 

• een jaarlijkse access fee van 5.000€ per seizoen betaald door iedere Club van de Pro League  

• een jaarlijkse access fee van 500€ per seizoen betaald door iedere natuurlijke persoon die zich 

wenst te registreren als Tussenpersoon en door iedere vertegenwoordiger van de 

Rechtspersoon die zich wenst te registreren als Tussenpersoon.  

Bovendien, wordt een heffing van 0,50% ten laste van de begunstigden berekend en ingehouden op 

de bedragen die via de gecentraliseerde rekening van het Clearing House worden uitbetaald.  

12.4. Niettegenstaande de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van dit Reglement, stellen 
de Clubs het Clearing House onmiddellijk op de hoogte van de contracten die zij ondertekenen met de 
Spelers wanneer een Tussenpersoon betrokken is bij de onderhandelingen over het contract.  
 
12.5 De Pro League Clubs zijn ook verplicht om een intern "beleid" vast te stellen waarmee zij hun 
werkwijze met betrekking tot Tussenpersonen definiëren. Dit "beleid" specificeert in het bijzonder het 
maximumaantal Speler bijgestaan door dezelfde Tussenpersoon waar de Club mee instemt om aan te 
werven. Dit “beleid” vermeldt tevens de mogelijkheid voor de Club om al dan niet verder de 
aanwerving van Spelers te onderhandelen met een Tussenpersoon die reeds is tussengekomen om de 
hoofdtrainer bij te staan. Dit "beleid" wordt jaarlijks in de maand juni en voor de eerste keer in juni 
2020 ter informatie aan het Clearing House voorgelegd. 
 
12.6.. Het Clearing House boekt de betalingen aan Tussenpersonen ten gunste van de gecentraliseerde 
rekening en machtigt na verificatie van de naleving van dit Reglement de overschrijving, van de 
gecentraliseerde rekening naar de SEPA-rekening van de begunstigde Tussenpersoon. 
 
Deze toestemming kan slechts gegeven worden als de betaling is verschuldigd in uitvoering van een 
overeenkomst tegenstelbaar aan de RBFA in de zin van artikel 8.2.  
 



 

 

Indien het Clearing House meent dat er redenen zijn om de betaling aan Tussenpersonen te weigeren 
zal ze de betrokken partijen oproepen alvorens een beslissing te nemen over de uiteindelijke 
bestemming van de fondsen. 
 
12.7. Het Clearing House: 

• geeft gevolg aan de verzoeken komende van de Licentiemanager, de Licentiecommissie, de 

Geschillencommissie, het BAS of de Bondsprocureur 

• ontvangt en onderzoekt klachten aangaande de activiteiten van tussenpersonen en de relatie 

tussen laatstgenoemden en de Clubs 

• beslist tot schorsing of intrekking van de registratie van de Tussenpersoon indien deze niet 

langer voldoet aan de registratievoorwaarden en verplichtingen vervat in dit Reglement, met 

inbegrip van het niet betalen van de jaarlijkse acces fee 

• maakt haar voorstel van sanctionering over aan de Geschillencommissie wanneer het vaststelt 

dat Tussenpersonen, Clubs, Spelers en/of Officials dit Reglement hebben overtreden 

13 Sancties 

13.1. Iedere inbreuk tegen huidig Reglement door een Club, een Speler, een Official of een 

Tussenpersoon kan aanleiding geven tot een vordering ingesteld door het Bondsparket bij de 

Geschillencommissie. Het Bondsparket is bovendien verplicht om een vordering in te stellen zo geëist 

door het Clearing House. 

13.2. Tussenpersoon, de Speler en/of de Clubs, maken in het kader van een onderzoek of een klacht, 
alle financiële informatie m.b.t. de Activiteiten en /of Transacties over aan de bevoegde RBFA-
instanties of aan het BAS.  
 
13.3. De procedureregels van de RBFA zijn van toepassing tenzij onderhavig Reglement er uitdrukkelijk 
van afwijkt. 
 
13.4. In afwachting van verdere behandeling, kan het Clearing House onmiddellijk een preventieve 
maatregel opleggen (schorsing registratie, schorsing betaling, …). Dergelijke maatregel kan niet langer 
duren dan 3 maanden. 
 
13.5. De volgende sancties kunnen, al dan niet cumulatief, worden opgelegd aan: 

a) Tussenpersonen 

• waarschuwing 

• blaam 

• boete van 2.500€ tot 50.000€  

• schorsing van de registratie 

• intrekking registratie 

• verbod tot registratie voor een bepaalde periode 



 

 

De Geschillencommissie moet minstens een effectieve schorsing van de registratie van de 
Tussenpersoon opleggen wanneer de door de Tussenpersoon gepleegde overtreding erin bestond 
voordelen – van welke aard ook – voor te stellen met oog op de aanwerving van een Speler die de 
minimumleeftijd voor het afsluiten van een profcontract nog niet bereikt heeft.  
 
Het Clearing House kan enkel het overschrijven van bedragen ten voordele van rechtmatig 
geregistreerde Tussenpersonen toelaten. Iedere opgelegde sanctie die betrekking heeft op de 
registratie van de Tussenpersoon (schorsing of intrekking) gaat gepaard met het verbod aan het 
Clearing House om de Vergoeding verschuldigd aan de Tussenpersoon uit te betalen. 
 
De medecontractant (Speler of Club) van een Tussenpersoon die is gesanctioneerd door een schorsing 
of intrekking van zijn registratie kan rechtmatig de Vertegenwoordigingsovereenkomst onmiddellijk 
beëindigen met de gevolgen beschreven in artikel 8.4. 
 

b) Clubs 

• waarschuwing 

• blaam 

• boete van 2.500€ tot 50.000€ of, ingeval van recidive, een percentage van de tv-rechten, 

zonder 10% te overschrijden 

• transferverbod en verbod op aansluiting (geheel of gedeeltelijk) 

• puntenaftrek/handicap  

De Geschillencommissie dient verplicht een verbod op aansluiting van minderjarige Spelers op te 

leggen – voor een door haar billijk geachte termijn –wanneer de door de Club gepleegde overtreding 

erin bestond voordelen – van welke aard ook – voor te stellen met oog op de aanwerving van een 

Speler die de minimumleeftijd voor het afsluiten van een profcontract nog niet bereikt heeft. 

c) Spelers 

• waarschuwing 

• blaam 

• boete van 2.500€ tot 10.000€ 

• schorsing  

d) Officials 

• waarschuwing 

• blaam 

• boete van 2.500€ tot 10.000€ 

• schorsing 

• schrapping 



 

 

13.6. Bij niet-betaling van de opgelegde boetes, zijn de bepalingen inzake schrapping van Clubs en 

aangeslotenen onverminderd van toepassing.  

13.7.  De beslissing genomen door de Geschillencommissie dewelke een sanctie oplegt aan een 

Tussenpersoon, Club of Speler is vatbaar voor hoger beroep bij het BAS en dient per aangetekend 

schrijven ingediend te worden binnen de 7 werkdagen die volgen op de betekening (per e-mail) van 

de beslissing. 

Het hoger beroep werkt opschortend. Het BAS behandelt het beroep ab initio et de novo, rekening 

houdend met dit Reglement, het FIFA Reglement en de vigerende wettelijke bepalingen inzake private 

arbeidsbemiddeling.  

Het procedurereglement van het BAS is van toepassing. De taal van de procedure wordt gekozen door 

de Tussenpersoon, Club, Speler of Official en in overeenstemming met het gebruik der talen voor het 

BAS. 

De tussengekomen arbitrale beslissing is definitief en zonder beroep en zal in elk geval gepubliceerd 

worden op de officiële website van het BAS.  

13.8. De Secretaris van de bevoegde bondsinstantie laat iedere definitieve disciplinaire sanctie ten 

aanzien een Tussenpersoon dienovereenkomstig publiceren op de website van de RBFA en licht FIFA 

hierover in. De Disciplinaire Commissie van FIFA kan in overeenstemming met de Disciplinaire code 

van de FIFA beslissen over de wereldwijde uitbreiding van de sanctie. 

14 Inwerkingtreding en overgangsbepalingen 

14.1. Dit Reglement vervangt het reglement vervat in bijlage 9 van het Bondsreglement en treedt in 

werking op de dag van de oprichting van het Clearing House. Deze dag wordt gepubliceerd in La Vie 

Sportive. 

RBFA is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van alle aangesloten Clubs. Het Reglement wordt 

gecommuniceerd aan FIFA 

14.2. Tussenpersonen reeds geregistreerd bij de RBFA beschikken over een termijn van 1 maand om 

hun registratie te verlengen via het Clearing House in overeenstemming met artikel 6. Deze termijn 

loopt vanaf de inwerkingtreding van dit Reglement. Aan het einde van deze periode, vervalt hun vorige 

registratie definitief. 

14.3. Overeenkomsten afgesloten door een Club met een Tussenpersoon voor de inwerkingtreding 

van dit Reglement blijven geldig mits zij worden gedeeld met het Clearing House binnen de twee 

maanden na de inwerkingtreding van het Reglement. Deze overeenkomsten zijn onderworpen aan de 

controle door het Clearing House en artikel 12.6. in het bijzonder is van toepassing. 

 

 


