
Algemeen reglement NHV 

Artikel 13 – Algemeen Uitzendrechten 
 
Doel van het reglement is om af te spreken binnen het NHV hoe we omgaan met het uitzenden van 
handbalwedstrijden op TV of via andere (social) media. Doelstelling van de verenigingen en het NHV is om 
handbal zoveel mogelijk zichtbaar te maken op via zowel nationale als regionale kanalen ter bevordering 
van het imago en de bekendheid van de handbalsport. Daarvoor is een goed overleg tussen het 
handbalverbond, verenigingen en broadcasters noodzakelijk. De nadere uitwerking vindt plaats in een 
raamovereenkomst tussen verenigingen (via het Topsportplatform), het NHV en nationale mediapartij(en). 
 

1. Onder "uitzendrechten" wordt verstaan: het recht tot het vastleggen van het beeld en geluid van 
wedstrijden, het maken van verslagen en samenvattingen daarvan en het uitzenden of doen uitzenden 
van die beelden en/of geluiden via elk technisch middel. 

2. Het eigendom van de uitzendrechten van wedstrijden gespeeld door de nationale selecties alsmede de 
finale van de nationale bekercompetities liggen bij het NHV. 

3. De uitzendrechten van competitiewedstrijden en internationale wedstrijden komen toe aan de 
verenigingen die aan deze competitiewedstrijden deelnemen. Het primaire recht ligt bij de 
thuisspelende vereniging. 

4. Verenigingen kunnen aan het NHV verzoeken om namens hen een overeenkomst met een of 
meerdere nationale mediapartijen te maken als preferente uitzendgemachtigde(n). 

5. Het staat een vereniging vrij door haar gemaakte of op andere wijze door haar verworven filmopnamen 
(video-opnamen en andere audiovisuele vastleggingen daaronder begrepen) van wedstrijden op welke 
wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen indien 
nationale mediapartijen geen gebruik maken van hun preferente positie of geen bezwaar hebben tegen 
het gebruik van het beeldmateriaal. Indien een vereniging aan een derde opdracht geeft of 
toestemming verleent tot het maken van beeldmateriaal, is zij verplicht om in een schriftelijke 
overeenkomst met die derde een clausule op te nemen dat het die derde niet vrijstaat de gemaakte 
vastlegging op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het 
openbaar te vertonen. 

6. Indien van een wedstrijd filmopnamen (video-opnamen en andere audiovisuele vastleggingen 

daaronder begrepen) worden gemaakt door de preferente uitzendgemachtigde, is de thuisspelende 
vereniging verplicht er voor zorg te dragen dat de ruimte waarin de wedstrijd wordt georganiseerd 
voldoet aan de op dat moment geldende bepalingen van de Nederlandse mediawet- en regelgeving, de 
regelgeving van de mediapartner en/of de regelgeving van de internationale federaties (EHF en IHF) 
ten aanzien van reclame uitingen. Indien geen thuisspelende vereniging valt aan te wijzen rust de 
boven bedoelde verplichting op degene die daartoe door het Bondsbestuur wordt aangewezen. 

7. Indien van een wedstrijd filmopnamen (video-opnamen en andere audiovisuele vastleggingen 
daaronder begrepen) worden gemaakt door de preferente uitzendgemachtigde, is de thuisspelende 
vereniging verplicht er voor zorg te dragen dat voorzien is in een voor dergelijke opnamen door de 
mediapartij opgestelde accommodatie voorwaarden. Indien geen thuisspelende vereniging valt aan te 
wijzen rust de boven bedoelde verplichting op degene die daartoe door het Bondsbestuur wordt 
aangewezen. 




