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Agendapunt 8.1 Statuten- en Reglementswijziging uit voorstel 
afgevaardigden Eerden/De Wit 
 
Afgevaardigden Eerden en De Wit stellen een Statuten- en Reglementswijziging voor m.b.t. 
de bevoegdheden van de Reglementscommissie. 
 
Inleiding 
In de Bondsvergadering van 26 juni jl. heeft een discussie plaatsgevonden over de rol van de 
reglementscommissie (RC). Belangrijk element hierin is de huidige beslissingsbevoegdheid 
die bij de RC is gelegd ingeval van onduidelijkheden in de reglementen. Naar aanleiding van 
de bondsvergadering is afgesproken dat een vervolgsessie wordt gepland tussen de RC, 
delegatie van het bondsbestuur, de bondsdirecteur en de twee afgevaardigden die de rol 
van de RC hadden ingebracht. 
  
Overleg bestuur/afgevaardigden/RC 
De vervolgafspraak naar aanleiding van de bondsvergadering heeft op 15 juli jl. 
plaatsgevonden en hierin zijn de volgende afspraken gemaakt: 

1)    De RC zich gaat buigen over de tekst in de staturen en Algemeen Reglement en 
komt uiterlijk 1 september met een voorstel in het licht van hetgeen er is besproken: 
kristalheldere taak- en bevoegdheden omschrijvingen, de (schijn van) dwingende 
bevoegdheid is eruit. 
2)    Bondsbureau gaat bij de mensen uit het veld na of welke wensen zijn m.b.t. 
wijzigingen van de reglementen. 
3)    Bondsbureau gaat de termijnen in de reglementen en statuten onder de loep 
nemen en komt met een voorstel om deze waar passend te verkorten. 
4)    Langere termijn: gezamenlijk waar mogelijk zorgen voor een samenhangend 
geheel van Reglementen en Uitvoeringsregelingen die voor alle betrokken partijen 
duidelijk zijn (ook verenigingen en spelers) 

  
Op 26 augustus heeft de RC een notitie gestuurd naar de deelnemers van het overleg van 15 
juli waarbij zij hun taken hebben benoemd, hieronder de genoemde taken: 

-                     De RC beantwoordt vragen over de inhoud of toepassing van de BN-
regels, en geeft waar nodig een toelichting. 
-                     De RC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en andere 
BN-organen over de regels en de toepassing daarvan. 
-                     De RC adviseert en assisteert bij de voorbereiding van 
reglementswijzigingen. 
-                     De RC beslist over de uitleg van bestaande regels als die onduidelijk 
zijn of als er binnen BN een geschil over is, en doet dat met een schriftelijke, 
gepubliceerde uitspraak als daar behoefte aan is. 

  
De RC heeft hierbij aangegeven dat het vragen om assistentie, advies of een beslissing van 
de RC is niet verplicht. Het is een hulpmiddel om een vraag of probleem inzake reglementen 
op te lossen. Aan de RC is de bevoegdheid gegeven om te beslissen over de te hanteren 
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uitleg van de regels van Badminton Nederland, zodat discussies en geschillen daarover 
kunnen worden opgelost door een onpartijdig en deskundig orgaan. 
  
Vanuit de RC is aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat er uiteindelijk een beslissende 
rol is over de uitleg van bestaande regels en is geen aanleiding gezien om dit te veranderen. 
Vanuit de RC is er daarom geen voorstel gedaan om de regels op dit punt te veranderen. 
  
Wij merken echter wel dat er onvrede is over de huidige situatie bij het bestuur, de 
werkorganisatie en de afgevaardigden en zien daarom hierin wel de aanleiding tot 
verandering van de huidige structuur en beslissingsbevoegdheid vanuit de RC. Dit is ook in 
lijn met de gemaakte afspraken in het vervolgoverleg. 
  
Onze visie 
Wij zien een grote meerwaarde in een andere invulling van de RC waarin een proactieve 
adviserende rol wordt opgepakt. Wij denken dat het in de huidige tijd een invulling van 
adviseren en actief meehelpen aan het opstellen van regels en reglementen een beter en 
meer gewenstere invulling zou zijn van de RC zodat onze organisatie beter vooruit wordt 
geholpen in plaats van het blijven benoemen dat er een onafhankelijk orgaan moet zijn. Dit 
laatste is iets wat wij niet onderschrijven.  
  
De wereld om ons heen veranderd. De wijze van besturen is de laatste jaren ook gewijzigd, 
van operationeel besturen naar besturen op afstand. Daarom is het ook gerechtvaardigd om 
het laten doorhakken van knopen bij het bestuur neer te leggen, zij zijn uiteindelijk ook 
degene die verantwoording moeten afleggen aan de bondsvergadering. Dit is ook in lijn met 
hoe de meeste andere bonden dit hebben georganiseerd, waar tucht- en 
reglementscommissies vaak één en hetzelfde orgaan zijn. 
 
Conclusie  
Op dit moment willen wij dus vast één stap zetten door het woord ‘beslist’ uit de Statuten 

en overige reglementen veranderen in ‘adviseert’. Dit ene woordje wijzigen is op zich een 

wezenlijke verandering, want dit betekent dat het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is 

om knopen door te hakken. Dit is ons inziens terecht, zij zijn de bestuurders en zijn de 

verantwoordelijke personen die alle belangen moeten wegen voor Badminton Nederland en 

worden geacht de ‘helicopter view’ te hebben. Zij leggen vervolgens ook verantwoording af 

aan de bondsvergadering. 

Wij adviseren daarnaast om een aparte werkgroep te benoemen die invulling gaat geven aan 
de overige afspraken die zijn gemaakt op 15 juli. Dit is belangrijk om de slagkracht van de 
bondsorganisatie te vergroten. 
  
Paul de Wit – Afgevaardigde 
Arjen Eerden – Afgevaardigde 
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Hieronder de voorgestelde aanpassingen van de Statuten en een aantal Reglementen. De 
artikelen/stukken waar een streep doorstaat worden verwijderd uit het Reglement. De 
artikelen waar in een kleur tekst is toegevoegd worden toegevoegd aan het reglement. 
 

Wijziging Statuten/Reglementen Badminton Nederland 
  

Statuten, Hoofdstuk 7, artikel 1, lid 7 
  

7. De Reglementscommissie beslist adviseert inzake de uitleg van een bepaling in de Statuten 

of een ander reglement of een regeling. Met betrekking tot een bestaand of een dreigend 

geschil inzake de uitleg van een bepaling in de Statuten of een ander reglement of een 

regeling, kan het Bondsbestuur of de Bondsvergadering de Reglementscommissie schriftelijk 

verzoeken binnen een maand uitspraak te doen redelijke termijn schriftelijk advies uit te 

brengen. 

  

Algemeen reglement, Hoofstuk 5, artikel 1, lid 6 
  

6.            a.            De Reglementscommissie heeft tot taak:  

                -              te beslissen adviseren inzake de uitleg van een bepaling in de statuten of 

andere reglementen en regelingen van Badminton Nederland;  

                -              desgevraagd advies uit te brengen inzake statuten of andere reglementen 

en regelingen;  

                -              lacunes in en belangrijke ontwikkelingen verband houdende met de 

reglementen te onderkennen en te signaleren aan de betrokken organen van  

                            Badminton Nederland;  

                -              daar waar nodig een toelichting op de reglementen op te stellen en bij te 

houden. 

  

Competitiereglement, Hoofstuk 10, artikel 1, lid 2 
 

2. De Reglementscommissie  beslist adviseert inzake de uitleg van de artikelen van dit 

reglement, overeenkomstig de Statuten. 

  

  
Toernooireglement, Hoofstuk 10, artikel 1, lid 2 

2. De Reglementscommissie beslist adviseert inzake de uitleg van de artikelen van dit 

reglement, overeenkomstig de Statuten. 

 
 
 
 
 
 
 


