
 

 

 
  

 

Agendapunt 10.2 Wijziging Statuten 
 

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om in verband met opvoeren van de aanklager 

in het tuchtrecht en de verplichtingen vanuit de Minimale Kwaliteitseisen rond 

Matchfixing de volgende artikelen te wijzigen: 
 10.2.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3 
 10.2.2   Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2 
 10.2.3  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9 
 10.2.4  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 
 10.2.5   Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1 

  
 

STATUTEN 
 

10.2.1  Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 3 
  

HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 Inrichting 
 Artikel 2 
T 1. Badminton Nederland bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
T 2. De regio’s van Badminton Nederland, alsmede de organen, als bedoeld in lid 3, 

bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
 3. Organen van Badminton Nederland zijn: het Bondsbestuur, de Bondsvergadering, de 

Regiovergaderingen, de aanklager, de Tuchtcommissie Badminton Nederland, de 
Commissie van Beroep van Badminton Nederland, de Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep van de Stichting Instituut 
Sportrechtspraak, alsmede personen en commissies die reglementair zijn belast met 
een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

 4. Organen kunnen alleen bestaan uit leden van Badminton Nederland die geen werk-
nemer van Badminton Nederland zijn, tenzij het organen betreft waarvan de leden 
worden benoemd en ontslagen door het Bondsbestuur. Laatstbedoelde organen 
kunnen naast leden van Badminton Nederland mede uit werknemers van 
Badminton Nederland bestaan. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op de 
leden van de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en van de Commissie van 
Beroep Instituut Sportrechtspraak. 

 5. Badminton Nederland is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat wordt gehou-
den bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken te 
Utrecht. 

 6. De Bondsvergadering van Badminton Nederland stelt het embleem en de vlag van 
Badminton Nederland vast. 

 
  
 
  
  
 



 

 

 
  

 

10.2.2   Wijziging hoofdstuk III, artikel 1, lid 1 en 2 
 
 
HOOFDSTUK III  RECHTSPRAAK 
 
 
 Tuchtrechtspraak van Badminton Nederland   
 Artikel 1  

1. Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak 
maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven  van de van toepassing 
verklaarde Tuchtreglementen, het reglement Matchfixing en van het 
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. De aanklager Instituut 
Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch 
secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. Naar aanleiding van een 
overtreding van de statuten, van de reglementen of van besluiten van Badminton 
Nederland is de tuchtrechtspraak van Badminton Nederland met inachtneming 
van het Tuchtreglement van Badminton Nederland van toepassing. Alle leden van 
Badminton Nederland zijn aan die tuchtrechtspraak onderworpen. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden overtredingen seksuele intimidatie 
en matchfixing betreffende en overtredingen van dopingbepalingen berecht door 
de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep 
Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de 
betreffende Tuchtreglementen, het reglement Matchfixing en van het 
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

3. Het opleggen van een administratieve maatregel naar aanleiding van een 
administratief verzuim geschiedt met inachtneming van het Tuchtreglement van 
Badminton Nederland.  

 4. Wanneer een beslissing van de Tuchtcommissie Badminton Nederland of van de 
 Commissie van Beroep Badminton Nederland  tot gevolg heeft dat een besluit 
 nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig recht 
 op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden 
 gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd 
of een evenement.  

5. De uitspraak van de Tuchtcommissie Badminton Nederland en - na een ingesteld 
beroep - van de Commissie van Beroep Badminton Nederland is voor de leden bin-
dend. 

 

10.2.3  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2a, lid 3, 8 en 9 
 

Rechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak 
Overeenkomst en reglementen 

  Artikel 2a 
1. Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak in Badminton Nederland 

uit te oefenen arbitrage en de tuchtrechtspraak, zoals vermeld in lid 3, sluit 
Badminton Nederland met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende 
overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, 
krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen 
tuchtrechtspraak en arbitrage in Badminton Nederland wordt opgedragen aan het 



 

 

 
  

 

Instituut Sportrechtspraak. Het Bondsbestuur doet van de overeenkomst die het 
met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle 
leden van Badminton Nederland. 

2. Het Bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de 
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring 
van de Bondsvergadering. 

3. Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen 
tuchtrechtspraak en arbitrage gelden de met het Instituut Sportrechtspraak 
overeengekomen reglementen Tuchtreglement seksuele intimidatie, Reglement 
Matchfixing, Tuchtreglement dopingzaken, Dopingreglement en 
Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak als de van toepassing 
zijnde reglementen van Badminton Nederland, welke reglementen door het 
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. 

4. De in lid 3 genoemde reglementen treden in Badminton Nederland in werking op 
de door het Bondsbestuur van Badminton Nederland met het Instituut 
Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het Bondsbestuur 
aan de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de in lid 3 
genoemde  reglementen treden in werking op de door het bestuur van het 
Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het Bondsbestuur doet van deze 
datum alsmede van de wijzigingen in een in lid 3 genoemd reglement via een 
publicatie mededeling aan de leden. Badminton Nederland is niet bevoegd zelf 
een wijziging in een in lid 3 genoemd reglement van het Instituut 
Sportrechtspraak aan te brengen.  

5. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn 
in lid 3 genoemde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden 
van Badminton Nederland van toepassing volgens de laatste, door het bestuur 
van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de 
website van het Instituut Sportrechtspraak.  

6. Badminton Nederland en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig 
voorbehoud volledig de toepasselijkheid van de in lid 3 genoemde reglementen 
van het Instituut Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak en arbitrage van 
Badminton Nederland. De verplichting om genoemde reglementen te aanvaarden 
en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de zin van 
artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van 
artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

7. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van Badminton 
Nederland de in dit artikel te hunnen laste door Badminton Nederland in de 
overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, 
alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van Badminton 
Nederland wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut 
Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak 
onherroepelijk is beslist. 

8. Wanneer een beslissing van de aanklager, zoals bedoeld in artikel 2a t/m 2c, tot 
gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het 
betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden 
ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde 
uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.  

9. De door het Instituut Sportrechtspraak in Badminton Nederland krachtens een 
overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en arbitrage geschiedt in naam, 



 

 

 
  

 

ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van Badminton Nederland. 
Badminton Nederland vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, 
zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn ambtelijk secretariaat, zijn 
juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke 
aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut 
Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging als met betrekking tot de bij de 
oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste 
constructie van rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak  in Badminton 
Nederland. 

 

10.2.4  Wijziging hoofdstuk III, artikel 2c, lid 1, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 
 
 Tuchtrechtspraak door het Instituut Sportrechtspraak 
 Artikel 2c  

1. Alle leden van Badminton Nederland zijn met betrekking tot seksuele intimidatie, 
matchfixing  en overtreding van dopingbepalingen onderworpen aan de 
tuchtrechtspraak van Badminton Nederland, welke tuchtrechtspraak krachtens 
een overeenkomst door Badminton Nederland is opgedragen aan het Instituut 
Sportrechtspraak. 

2. Op de leden is ingeval van seksuele intimidatie van toepassing het Tuchtreglement 
seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak. 

3. Op de leden is in dopinggevallen van toepassing het Tuchtreglement dopingzaken 
en het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak, de daarvan deel 
uitmakende dopinglijsten en bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de 
Bijlage Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de door de Badminton 
Europe Confederation (BEC) of de Badminton World Federation (BWF) op 
Badminton Nederland van toepassing verklaarde sportspecifieke 
dopingbepalingen. Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van 
toepassing is worden overtredingen van het Dopingreglement berecht met 
inachtneming van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 

4. Wanneer in een door Badminton Nederland aanhangig te maken zaak regelgeving 
van toepassing is van de BEC of van de BWF, doet Badminton Nederland hiervan 
uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt Badminton 
Nederland de juiste versie van de toepasselijke regelgeving van de betreffende 
internationale federatie over en geeft het Bondsbestuur tevens aan welke 
bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn. 

5.  De in de leden 2 en 3 genoemde tuchtrechtspraak geschiedt in Badminton 
Nederland met uitsluiting van andere organen door de Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak en Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak. Wanneer 
gesproken wordt over de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de 
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak worden hieronder tevens 
begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het 
ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.  

6. Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het Bondsbestuur 
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een 
ordemaatregel te nemen. Het Bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement 
seksuele intimidatie eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. Deze 
ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf. 



 

 

 
  

 

7. Voor de duur van de in lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, de 
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut 
Sportrechtspraak een orgaan van Badminton Nederland. De Tuchtcommissie 
Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut 
Sportrechtspraak spreken recht in naam van Badminton Nederland en hun 
uitspraken gelden als uitspraken van Badminton Nederland. De aanklager kan 
maatregelen nemen overeenkomstig het van toepassing verklaarde reglement. De 
maatregel geldt als maatregel van Badminton Nederland. 

8. De aanklagers, de leden van de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en van 
de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak worden benoemd door het 
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De Tuchtcommissie Instituut 
Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak kennen 
elk een dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het 
Dopingreglement is belast. De Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de 
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak kennen elk tevens een kamer 
die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie 
betreffende. De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en 
het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.  

9. Er is in het kader van de tuchtrechtspraak sprake van een overtreding wanneer er 
sprake is van een overtreding in de zin van het betreffende Tuchtreglement het 
reglement Matchfixing  en/of van het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak. 

10. Het desbetreffende Tuchtreglement,  het reglement Matchfixing en/of het 
Dopingreglement regelen de bevoegdheden en werkwijze, alsmede de 
overtreding, de op de leggen straffen regelt de wijze van benoemen van de 
aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, 
bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke besluiten die de aanklager 
kan nemen en voorstellen die de aanklager aan de betrokkene kan doen, de 
procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  

11. Een uitspraak van de aanklager, de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en 
van de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak is bindend, zowel voor 
het betrokken lid, de andere leden van Badminton Nederland als voor Badminton 
Nederland zelf. De in lid 6 genoemde ordemaatregel van het Bondsbestuur is 
bindend voor de duur van die maatregel.  

12. Alle leden, organen en commissies van Badminton Nederland zijn gehouden mede 
te werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de aanklager, de 
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en/of van de Commissie van Beroep 
Instituut Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten 
uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen. 

13. Wanneer de reglementering van de BEC of de BWF daarin voorziet, kunnen leden 
van Badminton Nederland die door de Commissie van Beroep Instituut 
Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court 
of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste 
beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten van de CAS. 
De reglementen van Badminton Nederland en van het Instituut Sportrechtspraak 
zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing. 

 
 
 



 

 

 
  

 

10.2.5   Wijziging hoofdstuk III, artikel 2d, lid 1 
 
 
Onverenigbaarheid 
Artikel 2d 
1. Een aanklager treedt af indien hij tot het bondsbestuur, de Bondsvergadering de 

tuchtcommissie of de commissie van beroep wordt benoemd. 
 
 

 


