
    

1 

 

Agendapunt 10 Wijzigingen Tuchtreglement 
 
HOOFDSTUK II TUCHTRECHTELIJKE ORGANISATIE, artikel 1, lid 2  
 
Bevoegdheid  
Artikel 1  
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 van Hoofdstuk I is de bevoegdheid tot het uitoefenen van 

tuchtrechtspraak voorbehouden aan:  
a. de Tuchtcommissie;  
b. de Commissie van Beroep.  

2. In afwijking van lid 1 berust de bevoegdheid tot het uitoefenen in eerste aanleg van tuchtrechtspraak bij 
de volgende bijzondere organen van eerste aanleg:  
a. de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken, wanneer de overtreding voortvloeit uit deelneming aan de 

bondscompetitie en toernooien van nationaal belang, uitgezonderd het niet voldoen van bijdragen die 
verschuldigd zijn voor het deelnemen aan deze evenementen;  

b. de Regionale Commissies Wedstrijdzaken, wanneer de overtreding voortvloeit uit deelneming aan de 
onder de desbetreffende Regio ressorterende competities en toernooien, uitgezonderd het niet 
voldoen van bijdragen die verschuldigd zijn voor het deelnemen aan deze evenementen;  

c. het Bondsbestuur, wanneer: de betrokkene heeft nagelaten aan zijn vereniging de door hem als 
verenigingslid verschuldigde bijdragen te voldoen, of wanneer een lid-vereniging geen gemachtigde 
heeft afgevaardigd naar de Regiovergadering, of wanneer een lid-vereniging een verenigingslid niet of 
niet-tijdig heeft aangemeld als BN-lid dan wel een verenigingslid ten onrechte of te vroeg heeft 
afgemeld als BN-lid. 
- de betrokkene heeft nagelaten aan zijn vereniging de door hem als verenigingslid verschuldigde 

bijdragen te voldoen; 
- een lid-vereniging geen gemachtigde heeft afgevaardigd naar de Regiovergadering; 
- een lid-vereniging een verenigingslid niet of niet-tijdig heeft aangemeld als Badminton Nederland-lid 

dan wel een verenigingslid ten onrechte of te vroeg heeft afgemeld als Badminton Nederland-lid; 
- een lid-vereniging heeft nagelaten de aan Badminton Nederland verschuldigde contributies en 

andere bijdragen, als vastgesteld door de Bondsvergadering, te voldoen; onder contributies worden 
zowel de contributies begrepen die de lid-vereniging voor haarzelf is verschuldigd als de bedragen 
die zij voor haar verenigingsleden aan Badminton Nederland moet voldoen. 

 

HOOFDSTUK III OVERTREDINGEN , art. 2, lid 5 
 
Overtredingen  
Artikel 2  
5. Onder overtreding wordt niet verstaan het niet of niet tijdig voldoen van gelden die een lid is 

verschuldigd aan Badminton Nederland dan wel een lid-vereniging, indien het in totaal door dat lid aan 
Badminton Nederland dan wel de betrokken lid-vereniging verschuldigde bedrag EUR 500 of minder 
bedraagt. Deze drempel van EUR 500 geldt niet voor de gelden die een lid-vereniging voor haarzelf of 
voor haar verenigingsleden is verschuldigd aan Badminton Nederland. 
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Inwerkingtreding wijzigingen Tuchtreglement 

 
De wijzigingen van het Tuchtreglement treden een week na publicatie van de vastgestelde wijzigingen in de 
Officiële Mededelingen in werking. 


