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De algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie en 
de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep 

 
Gehoord hebbende de leden van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep, 

bijeen in een gezamenlijke vergadering op 24 augustus 2019, 
 

besluiten 
 

voor het seizoen 2019-2020 de volgende richtlijnen vast te stellen, 
 
 
 
 
De algemeen voorzitter van de 
Commissie van Beroep 
 
 
 
mr. M.H. Vos 

De algemeen voorzitter van de 
Tuchtcommissie  
 
 
 
mr. A. Hommen 
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1. Bevoegdheid Tuchtcommissie 
 
(Artikel 11b, eerste lid NHV Tuchtreglement) 
De Tuchtcommissie kan van de inhoudelijke behandeling van een zaak afzien indien al uit de aangifte 
blijkt dat de Tuchtcommissie niet bevoegd is de zaak te behandelen. In dat geval wordt door de 
ambtelijk secretaris Tuchtrecht namens de algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie schriftelijk 
uitspraak gedaan. 
 
 
2. Verschoningsprocedure 
 
(Artikel 3, zesde lid NHV Tuchtreglement) 
2.1. De algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie en de algemeen voorzitter van de Commissie van  
       Beroep hebben de bevoegdheid, genoemd in artikel 3, zesde lid NHV Tuchtreglement, middels  
       deze richtlijn gemandateerd aan de Kamervoorzitters. 
2.2. Als, door omstandigheden, slechts drie leden bij een zitting aanwezig zijn en de       
       Kamervoorzitter wenst zich te ‘verschonen’, dan wordt de zitting tot nader order geschorst.  
 
 
3. Eenheid van uitspraken 
 
(Artikel 4, eerste lid NHV Tuchtreglement) 
Ten behoeve van eenheid van uitspraken wordt in beginsel de volgende richtlijn gehanteerd. 
 
3.1. Voor een voorwaardelijke straf geldt een proeftijd van één jaar. 
3.2. Indien betrokkene een lid is behorende tot de categorie H-Jeugd tot en met de categorie  
       B-Jeugd, worden de hierna vermelde straffen in beginsel voorwaardelijk opgelegd, tenzij er  
       wordt meegespeeld in een hogere leeftijdscategorie en/of niveau B-Jeugd Landelijke  
       Jeugddivisie (Voor de verschillende leeftijdscategorieën, zie artikel 3, eerste lid Algemeen  
       Reglement NHV). 
3.3. Strafnormering  

- Overtreding van spelregel 8:10 (uiterst onsportief gedrag). 
- De volgende voorbeelden worden in spelregel 8:10 aangegeven: 

o Belediging of bedreiging door woord en/of gebaar van een persoon. 
o Het ontnemen van een vrije doelkans door interventie van een teamofficial of een 

wisselspeler die het speelveld betreedt, of door interventie van een teamofficial of 
speler die reikt binnen het speelveld vanuit de wisselzone. 

Vanuit bestaande tuchtrechtspraak kan het volgende voorbeeld daaraan toegevoegd worden: 
Revanche nemen nadat er een overtreding is begaan. 

 
ACTOREN Speler  

tegenpartij 
Teamofficial  
tegenpartij 

Wedstrijdofficial 
(Scheidsrechter 

secretaris/ 
tijdwaarnemer 
waarnemer) 

Overigen Aantal  
wedstrijden 

onvoorwaardelijke 
uitsluiting 

Aantal 
wedstrijden  

voorwaardelijke 
uitsluiting 
(proeftijd  
1 jaar) 

Speler x    1 3 

Speler  x   1 3 

Speler   x  3 2 

Speler    x 1 3 

Teamofficial x    2 2 

Teamofficial  x   2 2 

Teamofficial   x  3 3 

Teamofficial    x 2 2 
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- Op grond van artikel 11a Tuchtreglement NHV kan aan betrokkene een schikkingsvoorstel 
worden voorgelegd. Bij acceptatie van het schikkingsvoorstel geldt de in het voorstel 
genoemde straf. Indien het schikkingsvoorstel niet wordt geaccepteerd, wordt het dossier door 
de Tuchtcommissie in een reguliere zitting behandeld.  
Als uitgangspunt voor schikkingsvoorstellen met betrekking tot een overtreding van spelregel 
8:10 onder a en b gelden de volgende uitsluitingen: 

 
ACTOREN Speler  

tegenpartij 
Teamofficial  
tegenpartij 

Wedstrijdofficial 
(Scheidsrechter 

secretaris/ 
tijdwaarnemer 
waarnemer) 

Overige Aantal  
wedstrijden 

onvoorwaardelijke 
uitsluiting 

Aantal 
wedstrijden  

voorwaardelijke 
uitsluiting 
(proeftijd  
1 jaar) 

Speler x    1 2 

Speler  x   1 2 

Speler   x  2 2 

Speler    x 1 2 

Teamofficial x    2 2 

Teamofficial  x   2 2 

Teamofficial   x  3 2 

Teamofficial    x 2 2 

 
- Overtreding van spelregel 8:6 (gewelddadigheid) en wangedrag. 

De volgende voorbeelden worden in spelregel 8:6 aangegeven: 
o Een meedogenloze of bijzonder gevaarlijke actie; 
o Een opzettelijke of valse actie, die in geen enkele verhouding staat met de 

spelsituatie; 
o Onder een gewelddadigheid wordt mede verstaan slaan, schoppen en spugen. 

 
ACTOREN Speler  

tegenpartij 
Teamofficial  
tegenpartij 

Wedstrijdofficia
l 

(Scheidsrechte
r 

secretaris/ 
tijdwaarnemer 
waarnemer) 

Overigen Aantal  
wedstrijden 

onvoorwaardelijke 
uitsluiting 

Aantal 
wedstrijden  

voorwaardelijke 
uitsluiting 
(proeftijd  
1 jaar) 

Speler x    3 3 

Speler  x   4 2 

Speler   x  8 4 

Speler    x 4 2 

Teamofficial x    6 3 

Teamofficial  x   6 3 

Teamofficial   x  20 10 

Teamofficial    x 6 3 

 
3.4. De behandeling van een zaak geschiedt op grond van de aangifte. Indien de     
       Tuchtcommissie het noodzakelijk acht de tenlastelegging te wijzigen, dan wordt dit aan  
       betrokkene meegedeeld. Dit betekent dat betrokkene een nieuwe brief met de aangifte zal 
       ontvangen. Hierdoor komt de oorspronkelijke aangifte te vervallen. Dit dient ook  
       nadrukkelijk in die brief te worden aangegeven. Wordt de wijziging tijdens een mondeling  
       onderzoek aangezegd, dan wordt de inhoud van de wijziging vastgelegd in het verslag van  
       het mondeling onderzoek. Betrokkene kan er dan voor kiezen om mondeling of later schriftelijk  
       verweer te voeren.  
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       Indien een overtreding of een verzuim slechts ten dele is aangetoond, bepaalt de commissie  
       welke overtreding of welk verzuim wel is begaan en welke straf(fen) en/of maatregel(en)  
       daarvoor worden opgelegd en spreekt betrokkene voor het overige vrij. 
       
  De Commissie van Beroep is bevoegd de uitspraak van de Tuchtcommissie ten aanzien van de  
       omschrijving van de overtreding te wijzigen, tenzij:  

1. de Commissie van Beroep van oordeel is, dat de aangifte in het nadeel van betrokkene dient 
te worden gewijzigd; 

2. de Tuchtcommissie bij de behandeling van de zaak één of meer ernstige procedurefouten 
heeft gemaakt, waardoor betrokkene in zijn belangen is geschaad.  

 
Voorwaarde voor het wijzigen van de aangifte/wijziging van de omschrijving van de overtreding is 
dat betrokkene door de wijziging niet is geschaad in zijn verdediging.  
Alleen datgene wat hem ten laste wordt gelegd, kan bewezen worden geacht. Van belang is 
daarbij dat het voor betrokkene duidelijk dient te zijn wat hem wordt verweten en waartegen hij 
zich dient te verweren. Het moet gaan om dezelfde aard van overtreding binnen hetzelfde 
feitencomplex. 
Indien de Tuchtcommissie of Commissie van Beroep van oordeel is dat een andere overtreding 
(bijvoorbeeld uiterst onsportief gedrag in plaats van een gewelddadigheid) is begaan, hanteert zij 
de maatstaf in overeenstemming met die andere overtreding. 

3.5. Indien een speler of een teamofficial zich tijdens of na een wedstrijd schuldig maakt aan het       
       protesteren, naar aanleiding van een aan hem opgelegde diskwalificatie, wordt de volgende  
       strafnormering gehanteerd: 

a) een verhoging van de voor de diskwalificatie toepasselijke strafnormering met vijf wedstrijden, 
indien het protest gepaard gaat met handtastelijk optreden, waaronder begrepen aanraken, 
trekken aan lichaam of kleding, ten opzichte van een wedstrijdofficial; 

b) een verhoging van de voor de diskwalificatie toepasselijke strafnormering met tien 
wedstrijden, indien het protest gepaard gaat met het bedreigen van een wedstrijdofficial. 

3.6. Uitsluiting van wedstrijden houdt in voor in het bijzonder genoemde wedstrijden dan wel voor een  
       te bepalen duur. Gedurende deze wedstrijden kan de speler als scheidsrechter,  
       jeugdscheidsrechter of kandidaat-scheidsrechter optreden. Leden die door de Tuchtcommissie of  
       de Commissie van Beroep worden geschorst (dus niet ‘uitsluiting van wedstrijden’, maar  
       schorsing volgens verenigingsrecht) voor het optreden als speler of official bij wedstrijden, kunnen  
       gedurende de periode van hun schorsing niet als scheidsrechter, jeugdscheidsrechter of  
       kandidaat-scheidsrechter optreden (artikel 14, dertiende lid Tuchtreglement NHV). Indien de  
       betrokkene lid is van een omnivereniging, is de schorsing beperkt tot een schorsing voor de  
       handbalafdeling van die omnivereniging. 
3.7. Tuchtrechtelijke maatregelen in de vorm van uitsluiting van toernooidagen, die worden genomen  

naar aanleiding van een overtreding van een reglement en/of wedstrijdbepaling binnen Beach 
Handbal, zijn alleen van toepassing voor Beach Handball. 
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Strafnormering Beach Handball 
 
Overtreding van spelregel 8:7 (een krachtige en opzettelijke aanval op het lichaam van de 
tegenstander): 
 

ACTOREN Speler  
tegenpartij 

Teamofficial  
tegenpartij 

Wedstrijdofficial 
(Scheidsrechter 

secretaris/ 
tijdwaarnemer 
waarnemer) 

Overige Aantal  
wedstrijddagen 

onvoorwaardelijke 
uitsluiting 

Aantal 
wedstrijddagen  
voorwaardelijke 

uitsluiting 
(proeftijd  
1 jaar) 

Speler x    3 3 

Speler  x   4 2 

Speler   x  8 4 

Speler    x 4 2 

Teamofficial x    6 3 

Teamofficial  x   6 3 

Teamofficial   x  20 10 

Teamofficial    x 6 3 

 
 
Overtreding van spelregel 8:9 (een meedogenloze, bijzonder gevaarlijke, opzettelijke of valse actie)  
 

ACTOREN Speler  
tegenpartij 

Teamofficial  
tegenpartij 

Wedstrijdofficial 
(Scheidsrechter 

secretaris/ 
tijdwaarnemer 
waarnemer) 

Overige Aantal  
wedstrijddagen 

onvoorwaardelijke 
uitsluiting 

Aantal 
wedstrijddagen  
voorwaardelijke 

uitsluiting 
(proeftijd  
1 jaar) 

Speler x    3 3 

Speler  x   4 2 

Speler   x  8 4 

Speler    x 4 2 

Teamofficial x    6 3 

Teamofficial  x   6 3 

Teamofficial   x  20 10 

Teamofficial    x 6 3 
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Overtreding van spelregel 8:10 (uiterst onsportief gedrag). 
- Vanuit bestaande tuchtrechtspraak kan het volgende voorbeeld daaraan toegevoegd worden: 

Revanche nemen nadat er een overtreding is begaan. 

 
ACTOREN Speler  

tegenpartij 
Teamofficial  
tegenpartij 

Wedstrijdofficial 
(Scheidsrechter 

secretaris/ 
tijdwaarnemer 
waarnemer) 

Overige Aantal  
wedstrijddagen 

onvoorwaardelijke 
uitsluiting 

Aantal 
wedstrijddagen  
voorwaardelijke 

uitsluiting 
(proeftijd  
1 jaar) 

Speler x    1 3 

Speler  x   1 3 

Speler   x  3 2 

Speler    x 1 3 

Teamofficial x    2 2 

Teamofficial  x   2 2 

Teamofficial   x  3 3 

Teamofficial    x 2 2 

 

 
- Op grond van artikel 11a Tuchtreglement NHV kan aan betrokkene een schikkingsvoorstel 

worden voorgelegd. Bij acceptatie van het schikkingsvoorstel geldt de in het voorstel 
genoemde straf. Indien het schikkingsvoorstel niet wordt geaccepteerd, wordt het dossier door 
de Tuchtcommissie in een reguliere zitting behandeld.  
Als uitgangspunt voor schikkingsvoorstellen met betrekking tot een overtreding van spelregel 
8:10 de volgende uitsluitingen: 

 
ACTOREN Speler  

tegenpartij 
Teamofficial  
tegenpartij 

Wedstrijdofficial 
(Scheidsrechter 

secretaris/ 
tijdwaarnemer 
waarnemer) 

Overige Aantal  
wedstrijddagen 

onvoorwaardelijke 
uitsluiting 

Aantal 
wedstrijddagen  
voorwaardelijke 

uitsluiting 
(proeftijd  
1 jaar) 

Speler x    1 2 

Speler  x   1 2 

Speler   x  2 2 

Speler    x 1 2 

Teamofficial x    2 2 

Teamofficial  x   2 2 

Teamofficial   x  3 2 

Teamofficial    x 2 2 

 
 
Bij disproportioneel gedrag van betrokkene, behouden de Tuchtcommissie en Commissie van 
Beroep zich het recht voor om bij uitsluiting van wedstrijden / schorsing in functie van betrokkene, 
deze ook van toepassing te verklaren gedurende de veldcompetitie NHV en zaalcompetitie NHV. 
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(Artikel 39 Wedstrijdreglement NHV) 
 
4.  Staken van een wedstrijd 
4.1     Indien een wedstrijd door toedoen van een team gestaakt is en niet door de scheidsrechter, dan  
          wordt dit team, naast de maatregelen zoals aangegeven in artikel 39 Wedstrijdreglement NHV,  
          een boete opgelegd van minimaal € 90,-. 
4.2     Indien een wedstrijd door toedoen van beide teams gestaakt is en niet door de scheidsrechter,  
          dan wordt ieder team, naast de maatregelen zoals aangegeven in artikel 39 NHV     
          Wedstrijdreglement, een boete opgelegd van minimaal € 90,-. 
4.3     Indien de staking van een wedstrijd het gevolg is van wangedrag van een team, op grond  
          waarvan de scheidsrechter gemeend heeft de wedstrijd (terecht, naar het oordeel van de  
          Tuchtcommissie) te hebben moeten staken, dan wordt dit team, naast de maatregelen zoals  
          aangegeven in artikel 39 Wedstrijdreglement NHV, een boete opgelegd van minimaal € 150,-. 
4.4     Indien de staking van een wedstrijd het gevolg is van wangedrag van beide teams op grond  
          waarvan de scheidsrechter gemeend heeft de wedstrijd (terecht, naar het oordeel van de  
          Tuchtcommissie) te hebben moeten staken, dan wordt ieder team, naast de maatregelen zoals  
          aangegeven in artikel 39 Wedstrijdreglement NHV, een boete opgelegd van minimaal € 150,-. 
4.5     Indien de staking van een wedstrijd het gevolg is van misdragingen van derden op grond  
          waarvan de scheidsrechter gemeend heeft de wedstrijd (terecht, naar het oordeel van de  
          Tuchtcommissie) te hebben moeten staken, dan wordt naast de maatregelen zoals aangegeven       
          in artikel 39 Wedstrijdreglement NHV, de vereniging van het thuisspelende team een boete  
          opgelegd van minimaal € 175,-. 
4.6     Indien een wedstrijd door de scheidsrechter is gestaakt als gevolg van een medische reden  
          (ernstige blessure van een speler o.i.d. en/of waardoor te weinig spelers nog beschikbaar  
          waren), wordt de wedstrijd als terecht gestaakt beschouwd.  
 
 
(Artikel 11 Wedstrijdreglement NHV) 
 
5.   Verbod gebruik van klevende middelen.  
Indien de wedstrijd geen doorgang vindt of gestaakt wordt, omdat een team van een vereniging zich 
niet aan het verbod van klevende middelen houdt, wordt het betreffende team bestraft met twee 
verliespunten. Indien de Tuchtcommissie respectievelijk de Commissie van Beroep een besluit neemt 

als gevolg waarvan alsnog een wedstrijd of een gedeelte daarvan moet worden gespeeld, wordt in de 
uitspraak opgenomen dat de vereniging die zich niet aan het verbod heeft gehouden, verplicht wordt 
tot het betalen van de daaruit voortvloeiende kosten, zoals zaalhuur, reiskosten tegenpartij en 
scheidsrechterskosten. 
 
Indien aangifte wordt gedaan tegen een speler of speelster, die onrechtmatig een klevend middel 
heeft gebruikt, wordt in beginsel één wedstrijd onvoorwaardelijke uitsluiting opgelegd. 
 
 
(Artikel Algemeen Reglement NHV) 
 
6.  Opzettelijk onjuist invullen van (digitale) (wedstrijd)formulieren en het misbruik daarvan. 
 
Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens met betrekking tot het resultaat op (digitale) 
(wedstrijd)formulieren en het gebruik daarvan, bijvoorbeeld het insturen van een opzettelijk onjuist 
ingevuld (digitaal) wedstrijdformulier, is strafbaar gesteld in artikel 6 van het Algemeen Reglement 
NHV. 
 
Hierbij kunnen bijvoorbeeld de volgende situaties worden onderscheiden. 
o Indien een wedstrijd is aangevangen doch niet op reguliere wijze is geëindigd, waarbij er een 

fictieve eindstand is ingevuld op het (digitaal) wedstrijdformulier als ware de wedstrijd regulier 
uitgespeeld, wordt dit bestraft met een aan de schuldige vereniging op te leggen boete van  
€ 220,--; 
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o Indien een wedstrijd in het geheel niet is aangevangen en op het (digitaal) wedstrijdformulier toch 
een uitslag van de wedstrijd wordt ingevuld, als ware de wedstrijd op reguliere wijze gespeeld, 
wordt dit bestraft met een aan de schuldige vereniging op te leggen boete van € 270,-. 

Het niet opzettelijk invullen van onjuiste gegevens op (digitale) (wedstrijd)formulieren die bij het NHV 
in gebruik zijn, of het niet volledig invullen daarvan, wordt aangemerkt als een administratief verzuim. 
De daarvoor geldende maatstaven blijven van kracht. 
 
 
(Artikel 19 e.v. NHV Tuchtreglement) 
7. Verkorte procedure 
 
7.1. De verkorte procedure wordt in beginsel van toepassing verklaard op wedstrijden in de eredivisie,  
       eerste divisie (inclusief de gehele nacompetitie) en de landelijke A – Jeugd. 
7.2. De ambtelijk secretaris Tuchtrecht neemt kennis van de aard van de zaak. Zaken die betrekking  
       hebben op (eenvoudige) belediging kunnen door middel van een schikkingsvoorstel worden  
       afgedaan.  
7.3. De ambtelijk secretaris Tuchtrecht  is bevoegd zaken die veel media-aandacht genereren dan wel  
       een ernstige inbreuk maken op het imago van het NHV dan wel de handbalsport in het algemeen,  
       te behandelen conform de verkorte procedure. Dit voor zover de aard van de zaak, de feiten en  
       omstandigheden dit toelaten. 
7.4. De Tuchtcommissie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de zaak in de normale  
       tuchtrechtprocedure mee te nemen. Zaken waarin deze richtlijnen met betrekking tot de verkorte  
       procedure niet voorzien, wordt door de ambtelijk secretaris Tuchtrecht overleg gevoerd met de  
       algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie. 
 
 
8. Administratiekosten 
 
(Artikel 15, achtste lid NHV Tuchtreglement) 
8.1. Bij de behandeling van een overtreding ter zitting van de Tuchtcommissie worden de volgende  
       administratiekosten opgelegd: 

 
ACTOREN Administratiekost

en 

Natuurlijke personen behorende tot categorie < B-Jeugd € 0,-  

Natuurlijke personen behorende tot categorie B-Jeugd € 40,- 

Natuurlijke personen behorende tot categorie > B-Jeugd € 80,- 

Verenigingen € 80,- 

Overigen € 80,- 

 
8.2. Bij de behandeling van verzoeken tot het opschorten van de straf door de algemeen voorzitter  
       van de Commissie van Beroep en beroepszaken ter zitting van de Commissie van Beroep worden  
       de volgende administratiekosten opgelegd: 

 
ACTOREN Administratiekost

en 

Verzoek tot opschorten straf € 80,- 

Beroepszaak (beroepschrift) € 80,- 

 
8.3. Indien zowel de Tuchtcommissie als de Commissie van Beroep een verzoek om een mondelinge  
       behandeling in overeenstemming met artikel 11b, tweede lid Tuchtreglement NHV inwilligt en  
       betrokkene uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld, worden de administratiekosten met € 20,-  
       verhoogd. 
8.4. Aan degene waaraan een schikkingsvoorstel is voorgelegd en vervolgens geaccepteerd, wordt  
       een aandeel in de administratiekosten opgelegd van € 40,-. 
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9. Geschillen 

 
9.1. Leden en/of organen van het NHV kunnen een geschil, dat tussen partijen is ontstaan, zowel  
       juridische als feitelijke, met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, ter beslissing worden  
       onderworpen aan minimaal drie arbiters, bestaande uit leden van de Tuchtcommissie en/of  
       Commissie van Beroep. 
9.2. De procedure wordt overeenkomstig het Arbitragereglement van het NHV gevoerd. 
9.3. Het gezamenlijke verzoek om arbitrage kan worden ingediend bij de ambtelijk secretaris  
       Tuchtrecht van het NHV. 
 
 
7. Slotbepaling 
 
Deze richtlijnen zijn van kracht per 24 augustus 2019 en gelden voor het seizoen 2019-2020. 




