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Agendapunt 10. Voorstel aanpassing Incassoprocedure en Tuchtreglement 
 

In oktober 2017 is het beleid debiteurenbeheer waaronder de incassoprocedure tijdens de 

bondsvergadering vastgesteld (zie: https://www.badminton.nl/uploads/documents/Badminton-

Nederland/jaar-bondsvergaderingen/bv-14-okt-2017/6.-Debiteurenbeheer.pdf). Dit bestaande beleid is 

gebaseerd op het uitgangspunt dat het bestuur geen reglementaire mogelijkheden heeft om 

verenigingen sancties op te leggen, anders dan een administratieve boete van € 15, in de situatie dat 

lidverenigingen de facturen vanuit Badminton Nederland niet (willen) betalen. We hebben het hier 

specifiek over facturen aan lidverenigingen met betrekking tot onderwerpen waarvan de tarieven 

tijdens de bondsvergadering worden vastgesteld, te weten lidbijdrage, verenigingsbijdrage, 

teambijdrage, toernooiheffing en toernooibijdrage. (zie: 

https://www.badminton.nl/uploads/documents/6.1-Vaststelling-contributietarieven-2021.pdf).  

 
Doordat het bestuur geen mogelijkheden heeft om verenigingen sancties op te leggen is in het 
bestaande beleid debiteurenbeheer/incassoprocedure opgenomen dat na de laatste stap om de 
vereniging te bewegen de factuur te betalen (stap 4, na de laatste aanmaning) direct ertoe overgestapt 
wordt een incassobureau in te schakelen. In een eventueel laatste stap in de procedure wordt de zaak 
bij de Tuchtcommissie ingediend voor het opleggen van een tuchtrechtelijke straf (sanctie). In de 
afgelopen jaren hebben we geen gebruik hoeven te maken van het daadwerkelijk inschakelen van een 
incassobureau en was het debiteurensaldo laag. 
 
Op dit moment is de situatie anders en ligt het debiteurensaldo hoger. Een aantal verenigingen is niet 
bereid om facturen ten aanzien van de teambijdrage en lidbijdrage te betalen. Met iedere vereniging is 
contact opgenomen om te achterhalen wat de reden van het niet betalen is en er wordt ook een 
betalingsregeling aangeboden. Deze verenigingen zijn het er onder andere niet mee eens om de 
teambijdrage 2020 te betalen vanwege het feit dat de competitie niet uitgespeeld is door de 
coronamaatregelen. Het standpunt van het bondsbestuur over dit onderwerp is al eerder gedeeld met 
de verenigingen en besproken tijdens de bondsvergadering van 27 februari jl. Voor de verenigingen die 
niet willen betalen of geen betalingsregeling willen treffen zal de huidige incassoprocedure worden 
gevolgd en de betreffende vorderingen zullen aan een incassobureau overgedragen worden.  
 
Het inschakelen van een incassobureau is een relatief dure vorm van innen met name wanneer wordt 
overgestapt op een gerechtelijke procedure. Een belangrijker nadeel van het ‘uit handen geven’ van een 
vordering is dat het contact en de communicatie over de vordering vanaf dat moment buiten 
Badminton Nederland plaatsvindt. Voordat we daadwerkelijk de vordering uit handen geven aan een 
incassobureau wil het bestuur zelf nog de mogelijkheid hebben om de vereniging tot betaling te 
bewegen. Het bestuur heeft, zoals hiervoor toegelicht, op dit moment geen mogelijkheden om deze 
verenigingen middels het opleggen van sancties te bewegen tot betalen voordat de vordering wordt 
overgedragen aan een incassobureau.  
 
Tijdens recente afstemming met de Reglementscommissie is gebleken dat er door het bestuur via een 
omweg wel een reglementaire mogelijkheid is om via de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken (LCW) 
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teams van verenigingen uit te sluiten van competitiedeelname op het moment dat de teambijdrage niet 
betaald wordt. Deze omweg via de LCW vinden we bestuurlijk echter niet juist omdat het financiële 
beheer een verantwoordelijkheid is van het bestuur en niet van de LCW. Ondanks dat middels deze 
omweg via de LCW op dit moment al wel sanctiemogelijkheden beschikbaar zijn met betrekking tot de 
facturen omtrent de teambijdrage heeft het bestuur geen effectieve middelen tot zijn beschikking om 
verenigingen te bewegen tot betalen van de facturen (betreffende lid, team, verenigingsbijdrage en 
toernooiheffing) anders dan de vordering uit handen geven aan een incassobureau.  
 
Toelichting voorstel nieuwe incassoprocedure 
De voorgestelde nieuwe incassoprocedure bestaat uit onderstaande fasen. In de groen gekleurde 
stappen 3 en 6 zijn de toevoegingen gemarkeerd ten opzichte van de in oktober 2017 vastgestelde 
procedure. In de afgelopen jaren werd stap 3 (2e herinnering) reeds gehanteerd.  
 

 
 
Om het opleggen van een sanctie door het bestuur mogelijk te maken in de situatie dat facturen van BN 
aan verenigingen in het kader van lid-, verenigings-, teambijdrage en toernooiheffing (stap 6c) niet 
betaald worden, is in bijlage 1 het voorstel verwerkt om een aantal aanpassingen in het Tuchtreglement 
(TR) door te voeren. Met deze voorgestelde aanpassingen wordt het bondsbestuur voor deze type 
facturen een orgaan van eerste aanleg voor het opleggen van tuchtrechtelijke straffen (de sancties, zie 
TR Hfd XI art. 3), waaronder het uitsluiten van deelname van teams aan de competitie of het opleggen 
van een boete. Zoals toegelicht willen we deze stap toevoegen om als bestuur nog een extra 

stap 1 

•versturen factuur

•betaaltermijn 30 dagen

stap 2

• 1e Herinnering: binnen 5 werkdagen na verstrijken betaaltermijn stap 1

•betaaltermijn 15 dagen

stap 3

• 2e herinnering: nieuwe stap: binnen 5 werkdagen na verstrijken termijn stap 2

• betaaltermijn 15 dagen

stap 4

• Aanmanning: binnen 5 werkdagen na verstrijken betaaltermijn stap 2

•betaaltermijn 7 dagen

stap 5
•Telefonisch contact : binnen 5 werkdagen na verstrijken termijn stap 3

Stap 6

• Op basis van stap 5: 6a) factuur onjuist 6b) betalingsregeling 6c) incassobureau 6d) opleggen sanctie aan 
vereniging t.a.v. facturen m.b.t. lid-, verenigings- en teambijdragen en toernooiheffing.

Stap 6D

• Indien opleggen sanctie niet leidt tot betalen factuur of tot een betalingsregeling gaat de vordering alsnog 
naar het incassobureau.

Stap 7

• Indien stap 7 niet leidt tot betaling of tot een betalingsregeling zal de directeur samen met de 
penningmeester een voorstel voor het bestuur voorbereiden omtrent vervolgstap.
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mogelijkheid te hebben de vereniging te bewegen tot betalen voordat de vordering uit handen gegeven 
wordt aan een incassobureau. 
Zoals uit de incassoprocedure blijkt wordt dit middel alleen ingezet als de genoemde stappen in de 
incassoprocedure doorlopen zijn en er contact met de vereniging is geweest om de vereniging ertoe te 
bewegen de factuur te betalen. 
De bovenstaande voorgestelde wijzigingen zijn ook verwerkt in de uitgewerkte incassoprocedure in 
bijlage 2. De voorgestelde aanpassingen ten opzichte van de huidige versie zijn daarbij zichtbaar 
gehouden. 
 
Gevraagd besluit aan de bondsvergadering: 

1) In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen in het Tuchtreglement zoals verwerkt in 
bijlage 1. 

2) Op het moment dat voorgaand punt akkoord bevonden is, in te stemmen met de aanpassingen 
in de incassoprocedure in bijlage 2. 

 
Mogelijk ten overvloede maar bedoeld ter verduidelijking: op het moment dat de bondsvergadering niet 
instemt met de voorgestelde aanpassingen blijft de huidige incassoprocedure van toepassing. 
 
 
 
 


