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Artikel 1  Licentie 

1. Het Licentiereglement en de licentie-eisen mogen niet strijdig zijn met algemene 

bepalingen, voorwaarden en regelgeving van het NHV en wetgeving. 

2. Het Licentiereglement wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering van het 

NHV.  

3. Gewone leden (verenigingen) kunnen tot de topsportcompetitie worden toegelaten 

indien zij voldoen aan de bij of krachtens dit reglement voor een licentiehouder 

geldende eisen en verplichtingen. De in de vorige zin bedoelde eisen en verplichtingen 

worden in dit reglement ook aangeduid als licentie-eisen.  

4. Een licentie wordt toegekend aan een (Nederlands) team uitkomend in de BENE-League 

of de eredivisie dames- of herensenioren. 

5. Een licentie moet conform de door de Licentiecommissie bepaalde datum worden 

aangevraagd bij de Licentiecommissie. Deze datum wordt voorafgaande aan de 

aanvraag door de Licentiecommissie kenbaar gemaakt aan de betrokken partijen. 

6. Indien aan de licentie-eisen wordt voldaan, verstrekt de Licentiecommissie aan de 

aanvrager een licentie.  

7. Een licentie geeft recht op deelname aan de door of onder verantwoordelijkheid van de 

BENE-League organisatie vastgestelde BENE-League wedstrijden en/of door het NHV 

vastgestelde wedstrijden in de eredivisie dames- of herensenioren, onverminderd het 

bepaalde in het Tuchtreglement BENE-League en Tuchtreglement NHV.  

8. Een licentie wordt verstrekt voor één seizoensjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni, 

behoudens hetgeen in dit reglement is bepaald omtrent het vervallen van een licentie. 

Jaarlijks zal bij het doen van een nieuwe aanvraag een toetsing plaats vinden aan de 

actuele licentie-eisen. 

9. Een licentie is niet overdraagbaar of voor enigerlei andere vorm van overgang vatbaar, 

behoudens instemming van de Licentiecommissie. De Licentiecommissie kan richtlijnen 

en normen opstellen waarin de voorwaarden waaronder een licentie bij omzetting kan 

worden behouden, worden uitgewerkt. 

10. Binnen het NHV wordt een drietal categorieën van licenties gehanteerd. Een aanvraag 

om een licentie leidt – indien de licentie niet op formele dan wel inhoudelijke gronden 

wordt afgewezen tot een van de volgende drie licenties: 

1. Categorie   I: licentieaanvrager/licentiehouder voldoet aan alle in het    

Licentiereglement gestelde voorwaarden en eisen en de 

licentie wordt direct verstrekt 

2.  Categorie  II: licentieaanvrager/licentiehouder voldoet nog niet aan alle 

voorwaarden en eisen en wordt geacht een plan van 

aanpak in te dienen. Derhalve wordt een licentie onder 

voorwaarden verstrekt 

3. Categorie III: promovendus uit de 1e divisie NHV. Wordt het eerste jaar 

dispensatie verleend voor het voldoen aan de in het 

Licentiereglement gestelde voorwaarden en verkrijgt van 

rechtswegen een licentie voor deelname aan de eredivisie 

dames- of herensenioren 
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Artikel 2  Besluiten 

1. Behoudens de mogelijkheid van beroep volgens artikel 4 van dit reglement, is de 

desbetreffende licentieaanvrager/licentiehouder, alsmede een ieder die onder het NHV 

ressorteert, gebonden aan elk bevoegd genomen besluit van de Licentiecommissie tot: 

a. het verlenen of niet verlenen van een licentie; 

b. het verlenen of weigeren van instemming als bedoeld in artikel 1 lid 9 van dit 

reglement;  

c. het opleggen van een of meerdere nadere verplichtingen; 

d. het indelen van een licentiehouder in een categorie als bedoeld in artikel 1 lid 10 van 

dit reglement, of het wijzigen van die indeling; 

e. het opleggen van een maatregel of sanctie als bedoeld in artikel 11 van dit 

reglement;  

f. het goed- of afkeuren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 11 lid 2 van dit 

reglement;  

g. het opheffen van een plan van aanpak en de daaraan gekoppelde normstellingen; 

h. het opleggen van een verplichting correcties door te voeren op de ingediende 

stukken zoals vermeld in artikel 9 van dit reglement;  

i. het verlenen of afwijzen van een verzoek tot dispensatie van de licentie-eisen die 

onlosmakelijk zijn verbonden aan dit reglement; 

j. het vaststellen of de licentieaanvrager/licentiehouder al dan niet tijdig voldaan heeft 

aan de in het plan van aanpak opgelegde normstellingen; 

k. het intrekken van een licentie. 

2. Van een besluit als genoemd in lid 1 van dit artikel, wordt de betrokken 

licentieaanvrager/licentiehouder zo spoedig mogelijk per e-mail aan het secretariaat 

van de desbetreffende vereniging in kennis gesteld. Het besluit moet afdoende worden 

gemotiveerd. 

 

Artikel 3  Licentiecommissie  

1. De Licentiecommissie bestaat uit ten minste drie leden onverminderd het gestelde in de 

statuten NHV. De commissie heeft haar zetel in het bondsbureau van het NHV.  

2. Een afgevaardigde vanuit het Topsport Platform heeft recht op een zetel in de 

Licentiecommissie.  

3. De Licentiecommissie kan slechts besluiten nemen indien ten minste drie leden ter 

vergadering aanwezig zijn en neemt met gewone meerderheid van stemmen een 

besluit. De leden van de Licentiecommissie kunnen zich ter vergadering niet doen 

vertegenwoordigen. 

4. De leden van de Licentiecommissie worden op voordracht van het bestuurlijk orgaan 

van het NHV door de algemene ledenvergadering (bondsvergadering) benoemd. De 

voorzitter van de Licentiecommissie wordt door de algemene ledenvergadering in 

functie benoemd.  

5. De leden van de Licentiecommissie worden benoemd voor de duur van drie jaren. Met 

dien verstande dat, voor zover mogelijk, jaarlijks een derde van de leden aftreedt 

volgens een door de Licentiecommissie op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen 

terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor 

leden van de Licentiecommissie ten hoogste negen jaren bedraagt. 

6. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 7, in functie met ingang van de dag 

volgende op die van de algemene bondsvergadering waarop zij zijn benoemd tot en 
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met de dag waarop de daaropvolgende algemene ledenvergadering 

(bondsvergadering) van het NHV wordt gehouden.  

7. In geval van een tussentijdse vacature zal het bondsbestuur, bij bestuursbesluit, een 

nieuw lid aanstellen en wordt hij of zij in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 

(bondsvergadering) voorgedragen. Het aldus benoemde lid neemt op het rooster van 

aftreden de plaats van zijn voorganger in.  

8. Het bestuurlijk orgaan van het NHV voorziet in de ondersteuning van het secretariaat ten 

behoeve van de Licentiecommissie. De ambtelijk secretaris van de Licentiecommissie 

woont het beraad bij, maar neemt hier niet aan deel.  

9. De leden van de Licentiecommissie, alsmede de secretaris, genoemd in lid 1 van dit 

artikel zijn – behoudens een eventueel op hen rustende wettelijke verplichting tot het 

verschaffen van informatie – gehouden tot geheimhouding van alle gegevens die zij in 

het kader van hun werkzaamheden hebben verkregen. De leden van de 

Licentiecommissie dienen in het kader van hun benoeming een geheimhoudings-

verklaring te ondertekenen.  

 

Artikel 4  Bezwarenprocedure 

1. Er is mogelijkheid tot het instellen bezwaar tegen de besluiten van de Licentiecommissie 

bij de tuchtcolleges NHV tot en met het CAS. 

2. Voor het indienen van een bezwaarschrift zijn de procedures van de Tuchtcolleges NHV 

van toepassing zoals die volgen uit het Tuchtreglement NHV.  

3. Voor het indienen van een beroepschrift bij het CAS zijn de procedures van toepassing 

zoals die volgen uit de regelgeving van het CAS. 

 

Artikel 5  Onverenigbaarheden  

1. Personen die: 

a. deel uitmaken van het bestuurlijk orgaan NHV of BENE-League en/of; 

b. deel uitmaken van tuchtrechtelijke organen van het NHV; 

kunnen geen lid zijn van de Licentiecommissie. 

2. Indien sprake is van een aangelegenheid bij de vereniging waarvan een lid van de 

Licentiecommissie lid is, meldt het lid dit bij de overige leden van de Licentiecommissie 

en onthoudt hij zich van deelneming aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake.  

 

Artikel 6  Aanvraag licentie 

1. Een aanvraag voor een licentie voor één of meerdere teams dient schriftelijk door de 

vereniging te worden ingediend bij de Licentiecommissie. Hiervoor dient te worden 

gebruik gemaakt van het ‘aanvraagformulier teamlicentie’ dat jaarlijks door de 

Licentiecommissie wordt verstrekt. Het ‘aanvraagformulier teamlicentie’ moet 

ondertekend worden ingediend tezamen met alle bescheiden zoals vastgelegd in artikel 

9.  

2. De aanvraag voor een licentie dient voorafgaande aan het seizoen waarin de 

aanvrager wil deelnemen aan de BENE-Leaguecompetitie of de eredivisie dames- en 

herensenioren competities NHV te zijn ingediend. De aanvraag dient uiterlijk op de 

datum genoemd in artikel 1, lid 5, van dit reglement te worden ingediend.  De aanvraag 

voor een licentie kan alleen worden ingediend door gewone leden als bedoeld in artikel 

4 lid 1 a van de Statuten NHV.  

3. Promovendi, die overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving op basis van 

sportieve gronden het recht hebben te promoveren vanuit de 1e divisie en van deze 
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mogelijkheid gebruik maken, krijgen automatisch in het eerste seizoen een licentie 

categorie III toegewezen door de Licentiecommissie.  

4. Een licentie kan slechts ingaan per de eerste dag van het seizoensjaar.  

5. Bij de aanvraag dienen alle bescheiden te worden overgelegd zoals vastgelegd in 

artikel 7 van dit reglement.  

6. De Licentiecommissie doet binnen de door de Licentiecommissie gestelde termijn na 

ontvangst een uitspraak over de licentieaanvraag. De Licentiecommissie kan aan de 

aanvrager aanvullende informatie opvragen buiten de eerder gestelde termijn. 

 

Artikel 7  Beoordeling aanvraag 

1. Indien een aanvraag buiten de daarvoor geldende termijn ex artikel 1 lid 5, van dit 

reglement is ingediend of niet is voorzien van de vereiste gegevens en bescheiden ex 

artikel 8 van dit reglement kan de Licentiecommissie besluiten de aanvraag niet 

inhoudelijk te beoordelen en buiten behandeling te stellen.  

2. Indien de aanvraag tijdig is ingediend, en naar het oordeel van de Licentiecommissie de 

aanvrager voldoet aan alle in het Licentiereglement gestelde voorwaarden en eisen 

zoals die voortvloeien uit de artikelen 1, 7 en 8, wordt de licentie als Categorie I verstrekt.  

3. Indien de aanvraag naar het oordeel van de Licentiecommissie niet aan alle in het 

Licentiereglement gestelde voorwaarden en eisen voldoet, maar wel tijdig is ingediend 

en ook overigens ontvankelijk is, wordt de licentie als Categorie II verstrekt. De aanvrager 

is dan gehouden om een plan van aanpak in te dienen en wordt in een door de 

Licentiecommissie goed te keuren begeleidingstraject opgenomen. Het bepaalde in 

artikel 11 lid 3 van dit reglement is op het begeleidingstraject van overeenkomstige 

toepassing, met dien verstande dat het moment waarop wordt beoordeeld of aan de 

licentie-eisen is voldaan, in het begeleidingstraject dient te zijn opgenomen. Indien 

gedurende de periode van het begeleidingstraject wordt vastgesteld dat de organisatie 

op de daarin opgenomen meetpunten niet voldoet aan daarvoor in het 

begeleidingstraject gestelde vereisten, wordt het begeleidingstraject zo mogelijk 

bijgesteld, of anders afgebroken.  

4. Een licentie van categorie II kan per tekortkoming op een licentie-eis of voorwaarde 

maximaal twee jaar opeenvolgend verstrekt worden. Dit ter beoordeling door de 

Licentiecommissie.  

 

Artikel 8  Licentie-eisen  

1. De licentie-eisen als bedoeld in artikel 1 van dit reglement en vastgesteld door het 

bestuurlijk orgaan van het NHV,  zijn opgenomen in het ‘Overzicht licentie-eisen’ en 

ingedeeld naar de volgende bouwstenen: 

 Sportief kader; 

 Organisatie kader en administratief kader; 

 Juridisch kader; 

 Infrastructureel kader; en 

 Financieel kader. 

2. Het ‘Overzicht licentie-eisen’ maakt onderdeel uit van dit reglement. 

3. Om deel te mogen nemen aan de door de BENE-League georganiseerde 

clubcompetities, dient in aanvulling op de licentie-eisen als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel, voldaan te worden aan de op dat moment geldende BENE-League licentie-

criteria. 
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4. Om deel te mogen nemen aan de door de EHF georganiseerde clubcompetities dient in 

aanvulling op de licentie-eisen als bedoeld in lid 1 van dit artikel voldaan te worden aan 

de op dat moment geldende EHF - eisen.  

5. De Licentiecommissie stelt op grond van de licentie-eisen of de vereniging die de 

aanvraag heeft ingediend vast of de aanvraag leidt tot een inhoudelijke beoordeling 

en, zo ja, in welke licentie categorie een aanvrager wordt ingedeeld.  

 

Artikel 9  Verplichtingen licentiehouder 

1. Een licentiehouder dient gedurende de looptijd van de licentie, steeds te voldoen aan 

de licentie-eisen. 

2. Een licentiehouder is verplicht bij de Licentiecommissie onverwijld melding te maken van 

een wijziging van feiten en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de 

beoordeling of aan de licentie-eisen wordt voldaan. Een wijziging van feiten en 

omstandigheden kan voor de Licentiecommissie aanleiding zijn om de toekenning van 

een licentie categorie I te wijzigen in categorie II, waarna een plan van aanpak 

ingediend moet worden zoals dat voortvloeit uit deze gewijzigde beslissing. 

3. De informatie die door een licentiehouder aan de Licentiecommissie en/of de 

tuchtcolleges NHV wordt verstrekt, dient volledig en juist te zijn, zulks te beoordelen naar 

de kennis die de licentieaanvrager/licentiehouder had en redelijkerwijs had behoren te 

hebben op het moment van het verstrekken van de informatie. 

4. Documenten die door de licentiehouder ingediend worden ingevolge dit reglement of 

de richtlijnen als bedoeld in artikel 6 lid 5 van dit reglement dienen ondertekend te zijn 

door een functionaris die bevoegd is de licentiehouder in rechte te vertegenwoordigen.  

5. Indien voor de licentiehouder een plan van aanpak geldt als bedoeld in artikel 11 lid 2 

van dit reglement, dient de licentiehouder tijdig te voldoen aan hetgeen daarin ten 

aanzien van hem is vastgelegd. 

 

Artikel 10 Controles 

1. De Licentiecommissie heeft gedurende de looptijd van de licentie het recht om te 

controleren of de licentiehouder aan de licentie-eisen en overige verplichtingen 

voortvloeiend uit of verband houdend met het licentiehouderschap, voldoet.  

2. De licentiehouder dient met verwijzing naar lid 1 hierbij alle medewerking te verlenen 

waaronder de daartoe benodigde informatie te verstrekken.  

 

Artikel 11 Maatregelen en sancties 

1. Indien een licentieaanvrager/licentiehouder niet, niet adequaat of niet tijdig voldoet 

aan één of meer van de voor hem geldende verplichtingen krachtens artikel 8 en 9 van 

dit reglement, is de Licentiecommissie onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 van 

dit reglement en het bepaalde in het Tuchtreglement NHV, bevoegd tot het opleggen 

van een boete ad € 150,-- per overtreding.  

2. Indien een licentiehouder niet voldoet aan één of meer van de voor hem geldende 

licentie-eisen kan de Licentiecommissie hem de verplichting opleggen tot het opstellen 

van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak dient door de Licentiecommissie te 

worden goedgekeurd en daaruit dient te volgen op welke wijze de licentiehouder aan 

de voor hem geldende licentie-eisen zal voldoen. De termijn waarbinnen het plan van 

aanpak dient te worden opgesteld, als de termijn waarbinnen de licentiehouder aan zijn 

verplichtingen dient te voldoen worden bij het opleggen van de verplichting door de 
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Licentiecommissie vastgelegd. In dit geval wordt ter zake van de tekortkoming geen 

geldboete als bedoeld in lid 1 van dit artikel opgelegd.  

3. De Licentiecommissie stelt bij de goedkeuring van het plan van aanpak een 

sanctietraject vast waarin vastligt welke sancties - in voorkomende gevallen 

achtereenvolgend - zijn verbonden aan het niet of niet tijdig voldoen aan de in het plan 

van aanpak geformuleerde prestaties.  

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, kan het bij een plan van aanpak 

behorend sanctietraject voorzien in het achtereenvolgens opleggen van één of meer 

van de volgende sancties indien de licentiehouder niet aan de in het plan van aanpak 

vastgelegde verplichtingen voldoet:  

a. het opleggen van een boete 

5. licentie voor vervolgseizoen intrekken en het in mindering brengen van maximaal vier 

wedstrijdpunten voor het lopende seizoensjaar.  

6. De in het vorige lid genoemde sancties kunnen onverminderd het bepaalde in artikel 11 

lid 2 van dit reglement en het bepaalde in het Tuchtreglement NHV, slechts worden 

opgelegd door de Licentiecommissie indien en voor zover het bij de goedkeuring van 

het plan van aanpak vastgestelde sanctietraject hierin voorziet.  

7. Een plan van aanpak kan door de Licentiecommissie op verzoek van de 

licentieaanvrager worden herzien. Een herzieningsverzoek voor een plan van aanpak 

dient ten minste twee weken voor de datum waarop aan de desbetreffende licentie-

eisen dient te zijn voldaan, van de licentieaanvrager te zijn ontvangen. De herziening 

kan geen betrekking hebben op de in het oorspronkelijke plan van aanpak gestelde 

datum waarop aan de desbetreffende licentie-eisen dient te zijn voldaan. Indien het 

verzoek tot herziening wordt gehonoreerd, stelt de Licentiecommissie zo nodig het 

sanctietraject als bedoeld in lid 3 van dit artikel, opnieuw vast. Een verzoek tot herziening 

heeft geen schorsende werking.  

8. Indien nieuwe feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de 

Licentiecommissie, indien daartoe gronden zijn, de verplichting opleggen tot het 

opstellen van een aangepast plan van aanpak.  De in het oorspronkelijke plan van 

aanpak gestelde data waarop aan de desbetreffende licentie-eisen dan wel 

normstellingen dient te zijn voldaan, kunnen niet worden gewijzigd. Het bepaalde in dit 

artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing. Dit plan van aanpak dient door de 

Licentiecommissie te worden goedgekeurd en dient ook overigens te voldoen aan het 

bepaalde in dit artikel voor wat betreft de inhoud daarvan.  

 

Artikel 12  Vervallen van een licentie  

1. Een licentie vervalt: 

a. aan het einde van het seizoensjaar; 

b. door ontbinding van de licentiehouder; 

c. door het eindigen van het lidmaatschap van het NHV van de licentiehouder; 

d. door intrekking ingevolge lid 2 van dit artikel; 

e. doordat de licentiehouder in staat van faillissement verkeert krachtens rechterlijke 

uitspraak waartegen geen voorziening meer kan worden ingesteld. 

2. De Licentiecommissie is bevoegd tot intrekking van een licentie indien een 

licentiehouder: 

a. naar het oordeel van de Licentiecommissie niet voldoet aan één of meer licentie-

eisen en volgens het plan van aanpak intrekking van de licentie kan geschieden; 
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b. naar het oordeel van de Licentiecommissie niet of niet tijdig een plan van aanpak 

zoals omschreven in artikel 11 lid 2 van dit reglement heeft opgesteld; 

c. naar het oordeel van de Licentiecommissie niet of niet tijdig voldoet aan de uit dit 

reglement voortvloeiende verplichtingen tot het verstrekken van informatie en 

gegevens als bedoeld in artikel 9 en/of het verlenen van medewerking, verstrekken 

van daartoe benodigde informatie.  

d. naar het oordeel van de Licentiecommissie een tot de groep van de licentiehouder 

behorende rechtspersoon failliet is verklaard, dan wel indien aan de licentiehouder of 

een rechtspersoon die tot de groep van de licentiehouder behoort, al dan niet 

voorlopig, surseance van betaling is verleend.  

e. naar het oordeel van de Licentiecommissie een plan van aanpak heeft ingediend 

dat onherroepelijk is afgekeurd. 

3. In de gevallen als bedoeld in het vorige lid stelt de Licentiecommissie de datum vast 

waarop de licentie wordt ingetrokken. 

4. Met ingang van de datum waarop de licentie is geëindigd, vervalt het recht van de 

licentiehouder als beschreven in artikel 1 lid 7van dit reglement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


