Cirkulære nr. 93 (2015)
fra
Dansk Boldspil-Unions
bestyrelse

Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter
1.

Definition

1.1

Ved fodboldagent forstås en person, som mod eller uden betaling
repræsenterer en spiller og/eller en klub ved forhandlinger og indgåelse af en
spillerkontrakt, herunder en lejeaftale, eller repræsenterer en klub ved
forhandlinger og indgåelse af en transferaftale. Fodboldagentvirksomhed kan
enten drives i personligt regi eller i selskabsform.

1.2

Udtryk, der i dette cirkulære henviser til fysiske personer, omfatter begge køn,
samt juridiske personer.
Afsnit 1 – Almindelige bestemmelser

2.

Anvendelsesområde

2.1

Dette cirkulære regulerer fodboldagenters virke i relation til at:

2.1.1

forhandle og indgå en spillerkontrakt mellem en spiller og en klub, eller

2.1.2

forhandle og indgå en transferaftale mellem to klubber.

2.2

Dette cirkulære finder anvendelse, når en fodboldagents virke udøves i relation
til en spiller registreret i en klub med tilknytning til DBU, eller til en klub med
tilknytning til DBU.

3.

Generelle principper

3.1

Spillere og klubber har ret til og må kun indgå repræsentationsaftaler med
fodboldagenter, der er registreret eller senest samtidig med indgåelse af
repræsentationsaftalen indsender ansøgning om registrering hos DBU.

3.2

En registreret fodboldagent må ikke have ansættelse, tillidspost eller
økonomisk interesse i (I) FIFA, (II) en konfederation, (III) et nationalt forbund,
(IV) en liga, (V) en klub eller (VI) organisation eller (VII) et selskab, som er
forbundet med de nævnte organisationer. En sådan interesse må hverken
direkte eller indirekte bestå i relation til fodboldagentens virksomhed.

3.3

Det er forbudt for spillere og klubber at gøre brug af en official som
fodboldagent. Ved official forstås bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af
udvalg, dommere og linjedommere, trænere og enhver anden person
ansvarlig for tekniske, lægelige eller administrative anliggender i (I) FIFA, (II) en
konføderation, (III) et nationalt forbund, (IV) en liga eller (V) en klub, samt alle

andre personer forpligtede til at overholde FIFAs love og regler. En official må
ikke modtage nogen form for betaling, hverken direkte eller indirekte, fra en
spiller, en klub eller en fodboldagent i relation til forhandling og/eller
indgåelse af en spillerkontrakt eller transferaftale.
3.4

Spillere under 18 år kan ved forhandling og indgåelse af spillerkontrakter lade
sig repræsentere af mindst en af sine forældremyndighedsindehavere, uden at
disse skal lade sig registrere som fodboldagent.

3.5

Tilsidesættelse af bestemmelserne i dette cirkulære påvirker ikke den
konkrete spillerkontrakts eller transferaftales gyldighed.

4.

DBUs registrering af fodboldagenter

4.1

DBU skal indføre et registreringssystem for fodboldagenter.

4.2

En person ansøger om registrering hos DBU ved at underskrive
fodboldagenterklæringen, som er vedlagt som bilag til dette cirkulære, og
indsende denne til DBU. DBU skal hurtigst muligt meddele den pågældende,
om ansøgning om registrering som fodboldagent kan imødekommes, og hvis
dette er tilfældet, offentliggøre registreringen på sin hjemmeside.

4.3

Fodboldagenter skal være registrerede eller lade sig registrere i
registreringssystemet, når de påbegynder deres virke. En fysisk person kan kun
blive registreret som fodboldagent hos DBU, hvis han er myndig, har eller kan
få udstedt en ren straffeattest og efter DBUs vurdering har et godt omdømme.

4.4

Ved fodboldagentvirksomhed drevet i selskabsform, skal de personer, der
ønsker at virke som fodboldagenter i regi af selskabet, alle være registrerede.
Selskabet og fysiske personer tilknyttet selskabet som ejere, herunder både
direkte og indirekte kapitalejere, bestyrelsesmedlemmer og kommitterede,
skal efter DBUs vurdering ligeledes have et godt omdømme.

4.5

DBU skal på sin hjemmeside løbende offentliggøre navnene på de
fodboldagenter, DBU registrerer, herunder deres eventuelle tilknytning til en
fodboldagentvirksomhed drevet i selskabsform.

4.6

DBU skal hvert år inden udgangen af marts måned offentliggøre, hvilke
spillerkontrakter og transferaftaler fodboldagenter registreret hos DBU i det
forudgående kalenderår har medvirket ved indgåelsen af, samt de heri
involverede spillere og klubber.

4.7

DBU skal samtidig hermed offentliggøre det samlede beløb som alle
fodboldagenter tilsammen har erhvervet ret til hos alle spillere, henholdsvis
hos de enkelte klubber.

5.

Registrerings- og administrationsgebyr

5.1

En fodboldagent registreret hos DBU skal til DBU betale et registreringsgebyr,
som forfalder til betaling umiddelbart efter registreringen som fodboldagent.
For tiden udgør registreringsgebyret 5.000 DKK + moms. Hvert efterfølgende
år forfalder den 1. januar et gebyr for at opretholde registreringen. For tiden
udgør opretholdelsesgebyret 3.000 DKK + moms.

5.2

Derudover skal en fodboldagent registreret hos DBU betale et
administrationsgebyr pr. repræsentationsaftale, som forfalder til betaling

samtidig med indsendelsen. For tiden udgør administrationsgebyret 1.500
DKK + moms.
5.3

I tilfælde af manglende betaling af forfalden registrerings-, opretholdelseseller administrationsgebyr og manglende berigtigelse heraf inden 8 dage efter
at DBU har fremsat skriftligt påkrav herom pr. e-mail eller anbefalet brev med
oplysning om nedenfor nævnte konsekvenser, kan DBU afregistrere den
pågældende fodboldagent og meddele de spillere og klubber, som
fodboldagenten måtte repræsentere, at den pågældende fodboldagent ikke
længere er berettiget til at virke som fodboldagent.

6.

Repræsentationsaftale

6.1

En fodboldagent kan kun virke som fodboldagent for en spiller eller en klub,
hvis han har en skriftlig repræsentationsaftale med spilleren eller klubben. En
fodboldagent registreret hos DBU er forpligtet til at benytte DBUs relevante
standardrepræsentationsaftale, som foreligger i to udgaver, dels en udgave
beregnet for spillerrepræsentation, og dels en udgave beregnet for
klubrepræsentation. Standardrepræsentationsaftalerne er vedlagt som bilag
til dette cirkulære.

6.2

En repræsentationsaftale kan maksimalt have en varighed på 2 år fra datoen
for aftalens ikrafttræden. Repræsentationsaftalen må ikke indeholde en
bestemmelse om automatisk forlængelse. Fornyelse sker ved indgåelse og
indsendelse af en ny repræsentationsaftale.

6.3

Repræsentationsaftalen skal have et reelt økonomisk indhold og skal angive
arten og størrelsen af honoraret og tidspunktet for dets udbetaling.
Fodboldagentens honorar må alene betales af den spiller eller klub, som
repræsentationsaftalen er indgået med, jf. dog punkt 14.7.

6.4

Repræsentationsaftalen skal oprettes i 3 originaleksemplarer. Alle
originaleksemplarerne skal underskrives af begge parter. Spillere og klubber er
ansvarlige for, at samtlige originaleksemplarer er kommet frem til DBU til
registrering senest 5 hverdage efter datoen for parternes underskrivelse.
Underskrevne repræsentationsaftaler, der ikke er kommet rettidigt frem til
DBU, bortfalder automatisk.

6.5

DBU beholder efter registreringen det ene originaleksemplar og returnerer det
andet til spilleren eller klubben, mens det tredje returneres til fodboldagenten.

6.6

En spiller under 15 år kan ikke gyldigt indgå en repræsentationsaftale med en
fodboldagent. En spiller over 15 år, men under 18 år, kan kun gyldigt indgå en
repræsentationsaftale med en fodboldagent, hvis repræsentationsaftalen
medunderskrives af mindst en af spillerens forældremyndighedsindehavere.

6.7

En repræsentationsaftale indgået med en spiller over 15 år, men under 18 år,
kan ikke gøres uopsigelig og vil altid kunne opsiges med maksimalt 3
måneders varsel til udgangen af en måned.

6.8

Bestemmelserne i punkt 6 er ikke til hinder for, at en spiller eller en klub
forhandler om og indgår en spillerkontrakt eller en transferaftale uden bistand
fra spillerens eller klubbens fodboldagent. Dette gælder, uanset om
repræsentationsaftalen er eksklusiv eller ikke-eksklusiv.

7.

Fodboldagentens rettigheder

7.1

En fodboldagent registreret hos DBU har - under iagttagelse af
bestemmelserne i dette cirkulære - ret til at:

7.1.1

tage kontakt til enhver spiller eller klub, som ikke har en eksklusiv
repræsentationsaftale med en anden fodboldagent, og

7.1.2

varetage interesserne for enhver spiller eller klub, som ønsker, at
fodboldagenten skal forhandle og indgå en spillerkontrakt eller en
transferaftale på spillerens henholdsvis klubbens vegne.

8.

Fodboldagentens pligter

8.1

Når en fodboldagent indgår en repræsentationsaftale med en spiller eller en
klub, skal fodboldagenten dokumentere, at han er registreret eller senest
samtidig med indgåelse af repræsentationsaftalen indsender ansøgning om
registrering hos DBU.

8.2

Det kræves af en fodboldagent registreret hos DBU, at han:

8.2.1

overholder samtlige love og regler udstedt af DBU, UEFA eller FIFA,

8.2.2

sikrer sig, at alle transaktioner, som gennemføres med hans hjælp, sker i
overensstemmelse med bestemmelserne i de ovenfor anførte love og regler,

8.2.3

aldrig henvender sig til en spiller, som er kontraktligt forpligtet til en klub, i
den hensigt at overtale ham til at afbryde kontrakten i utide eller i øvrigt
handle i strid med de rettigheder og forpligtelser, som er forudsat i
spillerkontrakten,

8.2.4

både før og efter indgåelse af en repræsentationsaftale skriftligt oplyser
spilleren eller klubben om potentielle eller aktuelle interessekonflikter. Hvis en
fodboldagent på forhånd skriftligt oplyser alle involverede parter om
potentielle eller aktuelle interessekonflikter, som fodboldagenten måtte have i
forhold til en eller flere af de involverede parter, og hvis fodboldagenten opnår
alle involverede parters udtrykkelige skriftlige samtykke til desuagtet at
påbegynde og gennemføre forhandlinger, anses den således oplyste
interessekonflikt ikke som værende i strid med fodboldagentens pligter,

8.2.5

kun repræsenterer én af parterne i forhandlinger om en spillerkontrakt eller en
transferaftale, og at han ikke har en repræsentationsaftale eller et
interessefællesskab med en af de øvrige i spillerkontrakten eller transferaftalen
involverede parter eller med en fodboldagent, som repræsenterer en af de
øvrige i spillerkontrakten eller transferaftalen involverede parter,

8.2.6

på anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA indsender alle ønskede dokumenter,
samt øvrigt relevant materiale,

8.2.7

sikrer sig, at hans navn og signatur forefindes i de spillerkontrakter og
transferaftaler, han har medvirket til at indgå,

8.2.8

ikke påtager sig flere opgaver, hvad enten det er for spillere eller for klubber,
end han er i stand til at udføre på forsvarlig måde i overensstemmelse med
dette cirkulære, og

8.2.9

fører regnskab over sine forretninger, og i den forbindelse specielt sikrer sig, at
han til enhver tid kan fremskaffe dokumentation og andet bevis på sine

forretninger, herunder dokumentere størrelsen af optjente honorarer, samt
hvem der har betalt disse.
8.3

Forbuddet i punkt 8.2.5 gælder ikke, hvis en spiller og en klub ønsker at lade
sig repræsentere af den samme fodboldagent i den samme transaktion, og de
betingelser, der er fastsat i punkt 8.2.4 er opfyldt. I en sådan situation er det en
forudsætning, at spilleren og klubben skriftligt aftaler, hvilken eller hvilke af
parterne, der betaler fodboldagentens honorar, og parterne skal straks
indsende deres skriftlige samtykke og honorarfordelingsaftale til DBU som en
del af registreringen.

8.4

En fodboldagent skal til enhver tid holde DBU orienteret om navnene på
medarbejderne i fodboldagentvirksomheden og den i punkt 4.4 nævnte
personkreds.

8.5

En fodboldagent er ansvarlig for, at medarbejdere, der ikke selv er registrerede
som fodboldagenter, alene varetager administrative opgaver i forbindelse med
fodboldagentvirksomheden. Medarbejdere, der ikke selv er registrerede som
fodboldagenter, må ikke opsøge spillere eller klubber med tilbud om bistand
til forhandling og indgåelse af spillerkontrakter eller transferaftaler eller
deltage i sådanne aktiviteter.

8.6

En fodboldagent skal indrette sin regnskabsførelse og aflægge regnskab i
henhold til lovgivningen i det land, hvorfra han driver sin virksomhed.

8.7

På forespørgsel fra en spiller eller en klub skal en fodboldagent registreret hos
DBU kunne fremlægge fakturamateriale, som viser hans honorar og de
omkostninger og eventuelle andre gebyrer, der har været forbundet med
repræsentation af den pågældende spiller eller klub.

8.8

På anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA, eller i forbindelse med en tvist, skal en
fodboldagent registreret hos DBU ligeledes kunne fremlægge et
revisorattesteret regnskab med de bilag, som har tilknytning til en konkret sag.

9.

Disciplinære sanktioner mod fodboldagenten

9.1

En fodboldagent registreret hos DBU, som misligholder sine forpligtelser over
for en spiller eller en klub, med hvem han har indgået en
repræsentationsaftale, eller som misligholder sine pligter i medfør af dette
cirkulære, herunder overtræder love eller bestemmelser udstedt af DBU, UEFA
eller FIFA, kan af DBU idømmes en eller flere af følgende disciplinære
sanktioner:

9.1.1

Misbilligelse eller advarsel.

9.1.2

Bøde.

9.1.3

Hel eller delvis fortabelse af allerede optjente honorarer.

9.1.4

Midlertidig fratagelse af retten til at være registreret som fodboldagent.

9.1.5

Permanent fratagelse af retten til at være registreret som fodboldagent.

9.2

DBU skal på DBUs hjemmeside offentliggøre sanktioner i henhold til punkt
9.1.1-9.1.5 og oplyse FIFA om eventuelle disciplinære sanktioner, der
iværksættes mod fodboldagenter. FIFAs Disciplinary Committee afgør herefter,

om sanktionen skal være gældende på verdensplan i overensstemmelse med
FIFAs disciplinærregler, The FIFA Disciplinary Code.
9.3

DBU kan gøre alle oplysninger tilgængelige for sine tilknyttede klubber og heri
registrerede spillere, hvis oplysningerne vedrører forhold, der er fundet at være
i strid med dette cirkulære, og hvis oplysningerne er relevante for de
pågældende uregelmæssigheder.

9.4

Hvis en fodboldagents pligtforsømmelse sker i forbindelse med et
internationalt klubskifte, udøves sanktionskompetencen af DBU, når den
indklagede fodboldagent er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde
henvises klager til det forbund, hvor den indklagede fodboldagent er
registreret.

10.

Spillerens pligter

10.1

Før der indgås en repræsentationsaftale med en fodboldagent, skal spilleren i
rimeligt omfang sikre, at der ikke foreligger en potentiel eller aktuel
interessekonflikt, jf. dog punkt 8.2.4 og 8.3.

10.2

En spiller, der gør brug af en fodboldagent, er ansvarlig for, at der indgås og
indsendes en repræsentationsaftale til DBU i overensstemmelse med punkt
6.

10.3

Spilleren skal sikre, at en spillerkontrakt, der forhandles og indgås med brug af
en fodboldagent, bærer den pågældende fodboldagents navn og
underskrift. Hvis en spiller vælger ikke at gøre brug af en fodboldagent, skal
dette udtrykkeligt fremgå af spillerkontrakten.

10.4

Ved genforhandling af en spillerkontrakt skal spilleren, hvis denne gør brug af
en fodboldagent og der forud for genforhandlingen er etableret et nyt
fodboldagentforhold, sikre indsendelse af en ny repræsentationsaftale.

10.5

Hvis der udover repræsentationsaftalen og spillerkontrakten indgås yderligere
aftaler, der regulerer forholdet mellem fodboldagenten og spilleren, herunder
om ydelser og honorarer af enhver art, skal spilleren sikre, at sådanne aftaler er
kommet frem til DBU senest 5 hverdage efter datoen for parternes
underskrivelse.

10.6

På anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA skal spilleren inden en rimelig frist
indsende eventuel yderligere dokumentation.

11.

Disciplinære sanktioner mod spilleren

11.1

En spiller, som tilsidesætter sine pligter i medfør af dette cirkulære, kan af
DBU idømmes en eller flere af følgende disciplinære sanktioner:

11.1.1

Misbilligelse eller advarsel.

11.1.2

Bøde.

11.1.3

Karantæne.

11.2

Hvis spillerens pligtforsømmelse sker i forbindelse med et internationalt
klubskifte, udøves sanktionskompetencen af DBU, hvis den indklagede spiller
er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde henvises klager til den
indklagede spillers forbund.

12.

Klubbens pligter

12.1

Før der indgås en repræsentationsaftale med en fodboldagent, skal klubben i
rimeligt omfang sikre, at der ikke foreligger en potentiel eller aktuel
interessekonflikt, jf. dog punkt 8.2.4 og 8.3.

12.2

En klub, der gør brug af en fodboldagent registreret hos DBU, er ansvarlig for,
at der indgås og indsendes en repræsentationsaftale til DBU i
overensstemmelse med punkt 6.

12.3

Klubben skal sikre, at alle spillerkontrakter og transferaftaler, der forhandles og
indgås med brug af en fodboldagent, bærer den pågældende
fodboldagents navn og underskrift. Hvis en klub vælger ikke at gøre brug af en
fodboldagent, skal dette udtrykkeligt fremgå af spillerkontrakten eller
transferaftalen.

12.4

Ved genforhandling af en spillerkontrakt skal klubben, hvis denne gør brug af
en fodboldagent og der forud for genforhandlingen er etableret et nyt
fodboldagentforhold, sikre indsendelse af en ny repræsentationsaftale.

12.5

Hvis der udover repræsentationsaftalen, spillerkontrakten og transferaftalen
indgås yderligere aftaler, der regulerer forholdet mellem fodboldagenten og
klubben, herunder om ydelser og honorarer af enhver art, skal klubben sikre, at
dokumentation for sådanne aftaler er kommet frem til DBU senest 5 hverdage
efter datoen for parternes underskrivelse.

12.6

På anmodning fra DBU, UEFA eller FIFA skal klubben inden en rimelig frist
indsende eventuel yderligere dokumentation.

12.7

En klub, som i forbindelse med en transferaftale skal betale transferbeløb eller
kompensation efter FIFAs regler til en anden klub, skal betale direkte til den
klub, som er berettiget til at modtage kompensationen, jf. punkt 14.

13.

Disciplinære sanktioner mod klubben

13.1

En klub, som tilsidesætter sine pligter i medfør af dette cirkulære, kan af DBU
idømmes en eller flere af følgende disciplinære sanktioner:

13.1.1

Misbilligelse eller advarsel.

13.1.2

Bøde.

13.1.3

Forbud mod indgåelse eller forlængelse af spillerkontrakter i en periode.

13.1.4

Forbud mod nationale eller internationale klubskifter i en periode.

13.1.5

Udelukkelse fra deltagelse i nationale og internationale turneringer.

13.2

Hvis klubbens pligtforsømmelse sker i forbindelse med et internationalt
klubskifte, udøves sanktionskompetencen af DBU, hvis den indklagede klub er
underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde henvises klager til den
indklagede klubs forbund.

14.

Honorering af en fodboldagent

14.1

En fodboldagent er kun berettiget til at modtage honorar i relation til en
spillerkontrakt eller en transferaftale, fodboldagenten har medvirket til at
indgå for spilleren eller klubben.

14.2

Honoraret til en fodboldagent, som repræsenterer en spiller, må alene
beregnes som en procentdel af spillerens bruttogrundløn i hele
spillerkontraktens varighed. Bruttogrundlønnen udgøres af spillerens faste løn
tillagt eventuelle på forhånd beløbsfastsatte sign-on fees, stay-on fees og signoff fees og lignende enkeltstående beløb, som klubben og spilleren ved
spillerkontraktens indgåelse har aftalt, at klubben skal betale til spilleren på et
eller flere nærmere fastlagte tidspunkter, f. eks på tiltrædelsesdatoen, på
bestemte tidspunkter senere i kontraktperioden eller ved kontraktens udløb. I
spillerens bruttogrundløn indgår ikke individuelle eller kollektive bonusser,
præmier eller værdien af helt eller delvist frie goder, vedrørende f. eks. bolig,
bil, rejser, flytning, forsikringer, telefon, IT, mad, diæter og lignende, eller tilskud
hertil.

14.3

Honoraret til en fodboldagent, som repræsenterer en klub, må alene aftales
som et fast beløb, der skal være fastsat i repræsentationsaftalen forud for
indgåelsen af den konkrete spillerkontrakt eller transferaftale.

14.4

DBU anbefaler spillere og klubber at følge FIFAs nedenstående retningslinjer
for honorering af fodboldagenter ved indgåelse af en repræsentationsaftale:

14.4.1

En spillers samlede honorar til en fodboldagent, der repræsenterer spilleren
ved forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt, bør ikke overstige 3 % af
spillerens bruttogrundløn i hele den pågældende spillerkontrakts løbetid.

14.4.2

En klubs samlede honorar til en fodboldagent, der repræsenterer klubben ved
forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt, bør ikke overstige 3 % af
spillerens samlede bruttogrundløn i hele den pågældende spillerkontrakts
løbetid.

14.4.3

En klubs samlede honorar til en fodboldagent, der repræsenterer klubben ved
forhandling og indgåelse af en transferaftale, bør ikke overstige 3 % af den
samlede transfersum, der betales i forbindelse med den pågældende
transferaftale.

14.5

Beløb, som en klub skal betale en anden klub i relation til en transferaftale,
såsom transferbeløb, træningskompensation, solidaritetsbetaling og andel af
et fremtidigt transferbeløb, må ikke udbetales til eller af en fodboldagent.
Retten til de i denne bestemmelse anførte beløb kan ikke overdrages til
tredjemand.

14.6

En fodboldagent må kun modtage betaling for sine ydelser af den part, som
fodboldagenten repræsenterer ved forhandling og indgåelse af
spillerkontrakten eller transferaftalen, jf. dog punkt 8.3 og 14.7.

14.7

Spilleren kan efter en forhandling og indgåelse af en spillerkontrakt og med
forbehold for klubbens accept give sit skriftlige samtykke til, at klubben
betaler fodboldagenten på hans vegne og for hans regning.

14.8

En fodboldagent må ikke modtage honorar i relation til forhandling og
indgåelse af en spillerkontrakt eller transferaftale, hvis spilleren ikke er fyldt 18
år på tidspunktet for spillerkontraktens eller transferaftalens indgåelse.

Afsnit 2 – Særlige bestemmelser
15.

Skriftlig fodboldagentprøve

15.1

Hvis en person opfylder vilkårene i punkt 4, og lader sig registrere som
fodboldagent, kan han ansøge om at få status som en af DBU certificeret
fodboldagent.

15.2

Certificering opnås ved at bestå en skriftlig prøve, der afholdes af DBU, og ved at opfylde
vilkårene i punkt 16. Skriftlig fodboldagentprøve afholdes af DBU en til to gange årligt. DBU
skal i god tid informere personer, der ønsker at deltage i prøven, om datoen for dennes
afholdelse. En fodboldagent, der består den skriftlige prøve og opfylder vilkårene i punkt
16, vil, når han driver virksomhed som fodboldagent, efter sit navn kunne benytte titlen:
Fodboldagent certificeret af Dansk Boldspil-Union

15.3

En fodboldagent certificeret af DBU vil modtage et identifikationskort, et DBU
partoutkort, blive særligt fremhævet på DBUs hjemmeside i forhold til
fodboldagenter registeret hos DBU og endelig få ret til efter retningslinjer
fastsat af DBU at benytte titlen i punkt 15.2 og DBUs logo.

15.4

En fodboldagentprøve skal fornyes inden udløbet af det 5. kalenderår efter
datoen for den senest beståede prøve.

15.5

For at deltage i den skriftlige fodboldagentprøve, skal der forud for prøvens
afholdelse betales et gebyr til DBU på for tiden 5.000 DKK + moms.

15.6

Prøveproceduren er nærmere beskrevet i et bilag til dette cirkulære.

16.

Fodboldagenters erhvervsansvarsforsikring

16.1

En certificeret fodboldagent skal tegne en erhvervsansvarsforsikring i et
anerkendt forsikringsselskab og indsende kopi af policen til DBU.

16.2

Forsikringen skal dække fodboldagentens professionsansvar for anerkendte
eller fastslåede krav i forbindelse med hans virke som fodboldagent. Dette
gælder både krav, som bliver fastslået i medfør af dette cirkulære, og krav som
eventuelt bliver fastslået på andet grundlag.

16.3

DBU kan nægte at godkende en forsikringspolice, såfremt vilkårene i dette
cirkulære efter DBUs vurdering ikke er opfyldt.

16.4

Erhvervsansvarsforsikringens mindste dækningssum fastsættes af DBU og
udgør for tiden 3 mio. DKK. Ved fodboldagentvirksomhed etableret i
selskabsform skal der tegnes en erhvervsansvarsforsikring på de nævnte vilkår
for hver af de certificerede fodboldagenter.

16.5

Erhvervsansvarsforsikringen skal tegnes for en periode på minimum 2 år.
Fodboldagenten skal løbende forny sin erhvervsansvarsforsikring med
minimum 2 år og indsende hver ny police til DBU, så længe han driver
virksomhed som fodboldagent og i den forbindelse gør brug af rettighederne i
punkt 15.2.

16.6

Erhvervsansvarsforsikringen skal også dække krav, som måtte blive gjort
gældende efter at fodboldagentens virke er ophørt, når kravet relaterer sig til
fodboldagentvirksomheden.

Afsnit 3 – Afsluttende bestemmelser
17.

Ophør af fodboldagentvirksomhed

17.1

En fodboldagent, som ophører med at virke som fodboldagent, er forpligtet til
at lade sig afregistrere hos DBU.

17.2

DBU offentliggør på sin hjemmeside navnene på fodboldagenter, der afslutter
deres virksomhed, uanset årsagen.

18.

Overordnede organer

18.1

DBU har ansvaret for administrationen af dette cirkulære om
fodboldagenter og for at sikre, at den virksomhed, som udøves af
fodboldagenter registeret hos DBU, sker i overensstemmelse med
bestemmelserne i dette cirkulære og i henhold til den underskrevne
fodboldagenterklæring. DBUs myndighed i denne henseende udøves af DBUs
administration med mulighed for appel til fodboldens disciplinærinstans i
overensstemmelse med DBUs til enhver tid gældende love og bestemmelser.

18.2

Ved eventuelle spørgsmål, der knytter sig til en fodboldagents virke, som ikke
er reguleret i dette cirkulære, har DBUs administrerende direktør den
besluttende myndighed med mulighed for appel til fodboldens
disciplinærinstans i overensstemmelse med DBUs til enhver tid gældende love
og bestemmelser.

18.3

Hvis en fodboldagents, en spillers eller en klubs pligtforsømmelse sker i
forbindelse med et internationalt klubskifte, udøves sanktionskompetencen af
DBU, hvis den indklagede er underlagt DBUs myndighed. I andre tilfælde
henvises klager til den indklagedes forbund.

19.

Administrative klager

19.1

Klager over afgørelser truffet af DBUs administration i henhold til punkt 4, 15
og 16 kan indbringes for fodboldens disciplinærinstans i overensstemmelse
med DBUs til enhver tid gældende love og bestemmelser. Sådanne klager skal
indgives senest 14 dage efter modtagelse af DBUs afgørelse.

20.

Disciplinære klager og undersøgelser

20.1

Disciplinære klager i henhold til punkt 8-14 kan indbringes for fodboldens
disciplinærinstans, hvis den indklagede er underlagt DBUs myndighed. I andre
tilfælde henvises klager til den indklagedes forbund.

20.2

Disciplinære klager over en fodboldagents virke skal indgives skriftligt til
vedkommende fodboldmyndighed senest 3 år efter tidspunktet for det
forhold, der klages over, og senest 6 måneder efter, at DBU har offentliggjort,
at fodboldagents virke er ophørt.

20.3

Fodboldens disciplinærinstans kan påbegynde disciplinære undersøgelser af
egen drift. Sådanne undersøgelser skal indledes senest 3 år efter tidspunktet
for den eller de forhold, der undersøges. Forældelsesfristen afbrydes, når
disciplinærinstansen foretager sit første skriftlige undersøgelsesskridt.

21.

Civilretlige tvister

21.1

En civilretlig tvist mellem fodboldagenter registreret hos DBU eller mellem en
fodboldagent registreret hos DBU på den ene side og en spiller eller en klub
under DBU på den anden side afgøres ved de almindelige domstole, medmindre parterne aftaler voldgift. Det står parterne frit enten at anvende
Fodboldens Voldgiftsret eller en anden voldgiftsret til løsning af tvisten.
Vælges Fodboldens Voldgiftsret, skal sagen indbringes i overensstemmelse
med de herom nærmere fastsatte regler i DBUs til enhver tid gældende love
og regler.

22.

Bilag

22.1

Der er til dette cirkulære knyttet følgende bilag:
Bilag A: Fodboldagenterklæring for fodboldagentvirksomhed drevet i
personligt regi.
Bilag B: Fodboldagenterklæring for fodboldagentvirksomhed drevet i
selskabsform.
Bilag C: DBUs standardrepræsentationsaftale for spillerrepræsentation.
Bilag D: DBUs standardrepræsentationsaftale for klubrepræsentation.
Bilag E: Prøveprocedure.

23.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

23.1

Cirkulæret er vedtaget af DBUs bestyrelse den 23. marts 2015 på baggrund af
FIFAs Regulations on Working with Intermediaries, som vedtaget af FIFAs
eksekutivkomite den 21. marts 2014.

23.2

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2015. Samtidig ophæves cirkulære nr. 81
(2013).

23.3

Repræsentationsaftaler registeret af DBU efter de hidtil gældende
bestemmelser i cirkulære nr. 81 (2013) er gyldige, indtil de efter deres indhold
udløber.

23.4

En person, der ved cirkulærets ikrafttrædelse var spilleragent med licens udstedt af DBU,
får uden at aflægge fodboldagentprøve efter punkt 15.1 status som
fodboldagent certificeret af DBU, forudsat at han senest den 30. april 2015 indbetaler
registreringsgebyret efter punkt 5.1, og dokumenterer, at han opfylder vilkårene i punkt 4
og 16. En spilleragent, der på denne måde overgår til status som fodboldagent certificeret
af DBU, skal bestå en fodboldagentprøve efter punkt 15 inden udløbet af det 5. kalenderår
efter datoen for den senest af ham beståede spilleragentprøve, hvis han ønsker at
opretholde en status som fodboldagent certificeret af DBU. Foregik spilleragentprøven i
2009 eller tidligere, skal fodboldagentprøven efter punkt 15 dog bestås senest den 30. juni
2015, hvis han ønsker at opretholde en status som fodboldagent certificeret af DBU.

Brøndby, den 23. marts 2015
På bestyrelsens vegne

Claus Bretton-Meyer

Cirkulæret er sendt til:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold
Alle øvrige klubber i Herre-DM og Kvinde-DM
Divisionsforeningen
Kvindedivisionsforeningen
Spillerforeningen
Foreningen af lokalunioner
Lokalunionerne
DBUs bestyrelse
DBUs lovgruppe
Alle spilleragenter med licens fra DBU

