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Artikel 1
Toepasselijkheid en definities
1. Dit reglement is van toepassing op de overschrijving van een speelgerechtigde speler
van een vereniging naar een andere vereniging, waar hij aan officiële wedstrijden wenst
deel te nemen.
2. In dit reglement wordt onder een speler verstaan een verenigingslid die deelneemt aan
officiële wedstrijden: zijnde door of namens het NHV, de EHF of IHF georganiseerde
wedstrijden.
3. Een speler is speelgerechtigd voor een vereniging, indien hij voldoet aan hetgeen ten
aanzien is bepaald in de Statuten en Reglementen, in het bijzonder in het Algemeen
Reglement NHV respectievelijk het Wedstrijd Reglement NHV.
4. Voor de overschrijving van een speler naar een buitenlandse vereniging of de
overschrijving van een speler van een buitenlandse vereniging naar een vereniging in
Nederland zijn de bepalingen van de EHF en/of IHF van toepassing.
5. De in het eerste lid van dit artikel genoemde overschrijving wordt verleend door het
Bondsbestuur.
6. Het Bondsbestuur kan ten aanzien van spelers die deelnemen aan officiële wedstrijden in
bepaalde divisies, klassen en poules afwijken van de bepalingen in dit reglement.
Artikel 2
Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instantie
1. Overschrijving is nodig indien een speler voor een andere vereniging, dan waarvoor hij
speelgerechtigd is conform artikel 1, tweede lid, wenst deel te nemen aan officiële
wedstrijden.
2. Een overschrijving als genoemd in het eerste lid van dit artikel dient te worden
aangevraagd bij het Bondsbestuur.
3. Een overschrijving van of naar een andere bij de EHF of IHF aangesloten
handbalvereniging buiten Nederland geschiedt in overeenstemming met de geldende
EHF- of IHF-bepalingen.
Artikel 3
Procedure
1. Het Bondsbestuur stelt een afzonderlijke procedure voor overschrijving vast. Het besluit
wordt gepubliceerd via het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen media.
Bij dat besluit worden tevens de termijnen voor overschrijving vastgesteld.
2. Per overschrijvingsperiode kan slechts éénmaal een overschrijving worden aangevraagd.
3. Het tijdstip van ontvangst van de aanvraag van de speler om een overschrijving door het
Bondsbestuur geldt als het tijdstip waarop de aanvraag is gedaan.
4. Een aanvraag kan slechts worden gehonoreerd, indien de aanvrager aantoont
a. dat hij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover de te verlaten
vereniging en
b. dat hij alle in bruikleen gegeven materiële zaken bij de te verlaten vereniging heeft
ingeleverd.
5. Onder financiële verplichtingen genoemd in het derde lid van dit artikel wordt verstaan:
a. de door het NHV ten laste van deze vereniging gebrachte persoonlijke boetes en
kosten, die door of namens de speler moeten worden voldaan;
b. contributieverplichtingen ten aanzien van het laatste bondsjaar gedurende welke de
speler als lid was aangesloten bij de vereniging.
6. De te verlaten vereniging mag per speler slechts één goedkeuring van de overschrijving
in Sportlink geven.
7. Indien een aanvraag om overschrijving is ingetrokken, wordt in de overschrijvingsperiode
waarin de aanvraag gedaan werd, een nieuwe aanvraag van dezelfde speler niet in
behandeling genomen.
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Artikel 4
Beperking speelgerechtigdheid
1. Tot de datum waarop de verlatende vereniging in Sportlink haar goedkeuring aan de
overschrijving heeft gegeven en de overschrijving officieel verleend is door het
Bondsbestuur, blijft de aanvrager speelgerechtigd voor de vereniging die hij wenst te
verlaten.
2. Een speler die gerechtigd is uit te komen voor een vereniging, mag niet deelnemen aan
trainingen en/of officiële wedstrijden van een andere vereniging, tenzij het hierna in het
derde of vierde lid van dit artikel bepaalde van toepassing is.
3. Een speler mag deelnemen aan trainingen en onofficiële wedstrijden van een andere
vereniging, indien hij schriftelijk toestemming hiertoe heeft verkregen van de vereniging
waarvoor hij speelgerechtigd is.
4. Een speler aan wie nog geen overschrijving is verleend, mag in de periode van 16 juni tot
en met 15 augustus bij zijn nieuwe vereniging deelnemen aan trainingen en onofficiële
wedstrijden, indien het verzoek om een overschrijving als genoemd in artikel 4, eerste lid,
van dit reglement door het Bondsbestuur is ontvangen en de competitie van de te
verlaten vereniging is beëindigd.
Artikel 5
Intrekking overschrijving
1. Het Bondsbestuur kan bij niet-nakoming van het in artikel 3, vijfde lid, en artikel 4, van dit
reglement bepaalde, besluiten:
a. een verzoek om overschrijving niet in behandeling te nemen;
b. een overschrijving te weigeren;
c. een reeds verleende overschrijving in te trekken,
onverminderd de mogelijkheid van tuchtrechtelijke maatregelen.
2. Het Bondsbestuur kan het besluit tot verlening van een overschrijving intrekken, indien
mocht blijken dat de aanvraag is voorzien van onjuiste informatie of niet naar waarheid is
ingevuld.
3. Een aangevraagde of reeds verleende overschrijving kan op schriftelijk verzoek van de
aanvrager worden ingetrokken. De speler dient het verzoek:
a. te motiveren;
b. zelf te ondertekenen;
c. door de te verlaten vereniging te laten ondertekenen door middel van applicatie
Sportlink;
d. in te dienen bij het Bondsbestuur.
4. Aan een verzoek om intrekking kan slechts worden voldaan, indien
a. het Bondsbestuur het verzoek heeft ontvangen;
b. verzoeker aantoont dat hij heeft voldaan aan de voorwaarden voor overschrijving,
zoals genoemd in artikel 3, lid 4, bij zijn oude vereniging ;
c. verzoeker nog niet is uitgekomen in een officiële wedstrijd van een team van zijn
nieuwe vereniging.
5. Indien een reeds verleende overschrijving wordt ingetrokken, is de speler vanaf de datum
waarop het besluit tot toewijzing van het intrekkingsverzoek is genomen, weer
speelgerechtigd voor de vereniging waarvoor de speler het laatst speelgerechtigd was.
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Artikel 6
Aanvang speelgerechtigdheid
1. Indien betrokkene aan de voorwaarden voor overschrijving, zoals genoemd in artikel 3,
lid 4, bij zijn oude vereniging heeft voldaan, is een speler uitkomend in de wedstrijdsport
niet direct speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging.
Hier dient de datum van 15 augustus (sluiting overschrijvingsperiode) en de tussentijdse
overschrijvingsperiode van 15 december t/m 31 december in acht te worden genomen.
Voor een speler uitkomend in de breedtesport is deze beperking niet van toepassing.
2. Is de overschrijving verleend aan een geschorste of uitgesloten speler, dan wordt deze
eerst speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging na het einde van zijn schorsing of
uitsluiting.
3. Overschrijving wordt direct verleend aan:
a. een speler van een vereniging
 die is ontbonden of
 niet meer met enig team aan een competitie deelneemt of
 met een andere bij het NHV geregistreerde vereniging een nieuwe vereniging
vormt, dan wel op een andere wijze een fusie of een samenwerkingsverband
aangaat;
b. een speler, die gedurende tenminste 12 aan de aanvraag voorafgaande maanden
niet meer voor een vereniging aan officiële wedstrijden heeft deelgenomen, terwijl hij
gedurende die tijd niet uit het lidmaatschap is ontzet, uitgesloten of geschorst is
geweest. In geval van schorsing of uitsluiting wordt deze periode van 12 maanden
met een periode gelijk aan de schorsing of uitsluiting verlengd.
Artikel 7
Dispensatie
Het Bondsbestuur kan gemotiveerd afwijken van het bepaalde in dit Reglement, wanneer
onverkorte toepassing ervan voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die
vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met dit
reglement te dienen doelen.
Artikel 8
Informatieverstrekking
Het verstrekken van onjuiste gegevens door een lid van het NHV in het kader van een
aanvraag om overschrijving wordt aangemerkt als een verzuim ingevolge artikel 5 van het
Algemeen Reglement NHV en kan leiden tot een bestuurlijke maatregel of tuchtrechtelijke
afdoening.
Artikel 9
Internationale overschrijvingen
Internationale overschrijvingen mogen te allen tijde plaatsvinden. Echter de betreffende
speler is in Nederland alleen speelgerechtigd voor de nationale na- en bekercompetitie als
deze minimaal drie (3) wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie van dat team
lid is van het NHV.
Artikel 10
Bezwaar en beroep
Indien aan betrokkene geen overschrijving verleend wordt, kan deze, volgens de Bezwaaren –beroepsprocedure, tegen het besluit van het Bondsbestuur in beroep.
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