
 

 
 

 

Datum    Onderwerp 
30 juni 2022   Info transfer  
 
 
Contactpersoon  E-mail    Telefoonnummer 
Anne Klijberg   topsport@handbal.nl  026-7071420  
 
 

Beste vereniging(en), 

 

Via deze weg willen wij jullie informeren dat er vanuit de EHF/IHF een verandering is in zake 

administratiekosten en opleidingsvergoeding bij internationale overschrijvingen per 1 juli 2022. Daarnaast 

willen we jullie ook informeren over de wijziging regels spelersmakelaars per 1 juli 2022. 

 

Hieronder volgt een beknopte uitleg van deze wijzigingen. Op http://eurohandball.com/ehf/regulations 

staat altijd de laatste versie van de regelgeving omtrent internationale transfers. 

 

Administratiekosten (overschrijvingskosten) 

De bedragen voor de internationale overschrijvingskosten worden per 1 juli 2022 verhoogd. Zie hieronder 

de nieuwe bedragen. 

 

 EHF Buitenlandse bond NHV 

 

Amateur-Amateur € 150,- € 150,- * 

 

€ 0,- 

Student 

mag niet uitkomen in de eerste of 

eredivisie 

 

€0,- €0,- 

 

€ 0,- 

Amateur-Professional 

Professional-Professional 

€ 1.460,- € 1.460,- + eventuele 

opleidingsvergoeding 

€ 150,- 

 

 

 

*€100,- voor een amateur uit Ierland, Luxemburg, België, Zwitserland, Finland, Faeröer, IJsland, 

Noorwegen, Zweden of Denemarken. 
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Opleidingsvergoeding voor verenigingen 
Een vereniging mag een opleidingsvergoeding vragen voor spelers die 

een opleidingsovereenkomst (wordt gezien als professioneel contract) hebben. Het maximum bedrag 

hiervoor is € 3.400,- per seizoen.  

 

Vanaf 1 juli 2020 kan een vereniging opleidingsvergoeding vragen voor spelers die met een 

amateurstatus, dus zonder opleidingsovereenkomst of contract, naar een vereniging in het buitenland 

gaan als professional (contract). Het maximale bedrag wat per seizoen gevraagd mag worden is 

gewijzigd per 1 juli 2022. Nations Ranking IHF – zie bijlage voor de ranking per federatie.  

• List of Top Nations Federations  € 490,- 

• Developed Nations Federations  € 970,- 

• Emerging Nations Federations.   € 1.460,- 

 

Opleidingsvergoeding voor bonden 

Het NHV mag voor een speler in de leeftijdscategorie (16-23 jaar) ook een opleidingsvergoeding vragen 

van maximaal € 1.460,- per seizoen, dat deze speler is uitgekomen voor een nationale (jeugd) selectie. 

 

Wijziging regels spelersmakelaars 

Een spelersmakelaar mag niet voor meer dan één partij optreden bij een transfer en mag alleen door de 
vertegenwoordigende partij worden beloond. 
 
Dit betekent dat een spelersmakelaar vanaf 1 juli 2022 slechts één partij bij een transfer kan 
vertegenwoordigen en dit zal normaal gesproken de speler zijn. Het gevolg hiervan is dat de speler zelf 
verantwoordelijk is voor het betalen van de spelersmakelaar. Bestaande contracten vallen hier niet onder. 
De nieuwe regels moeten worden toegepast op contracten die na 30 juni 2022 worden ondertekend.  
 
In de toekomst dient in het contract de naam van de agent, die de speler vertegenwoordigt, te worden 
opgenomen. Als de agent de club vertegenwoordigt, kan de agent NIET tegelijkertijd de speler 
vertegenwoordigen.   
 
Jullie worden verzocht jullie spelers hiervan op de hoogte te brengen. Op dit moment zullen de meeste 
spelers/speelsters in het bezit zijn van een contract voor volgend seizoen en zal dit nu nog niet spelen. 
De spelers zullen met de nieuwe IHF-regels te maken krijgen wanneer zij hun contract verlengen of naar 
een andere club overstappen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlands Handbal Verbond 
 
Anne Klijberg 


