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Agendapunt 8.4 Statutenwijzigingen m.b.t. Dopingautoriteit 
 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om in de Statuten op te nemen dat het 
Bondsbestuur een voor de leden verplichtende overeenkomst aan kan gaan met de 
Dopingautoriteit.  
 
Toelichting 
Een van de kwaliteitseisen vanuit sportkoepel NOC*NSF is de mogelijkheid van een 
sportbond om een voor leden bindend contract aan te gaan met de Dopingautoriteit. Op 
deze manier werken we aan een schone sport voor iedereen. Onder het contract valt dan 
voor leden onder andere de verplichting volledige medewerking te verlenen aan 
dopingcontroles en zich te houden aan het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak, alsmede aan de genomen beslissingen en maatregelen van de 
Dopingautoriteit en haar commissies of organen. Daarnaast zijn er een aantal verplichtingen 
opgenomen waar leden van Badminton Nederland zich aan dienen te houden zoals de 
onthouding van ongewenst gedrag en matchfixing.  
 
Gevraagd besluit  
De wijzigingen van de Statuten zoals die voorligt goedkeuren. 
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Hieronder de voorgestelde aanpassingen van de Statuten. 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 Badminton Nederland 
 
Hoofdstuk 2, artikel 3, lid 1 

Verplichtingen van de leden 
Artikel 3 
 1. Leden van Badminton Nederland zijn verplicht: 
  a. de Statuten en reglementen van Badminton Nederland, de besluiten van één van 

zijn organen, alsmede de van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen van zowel de 
Badminton World Federation (BWF), de Badminton Europe Confederation (BEC), 
als van Badminton Nederland na te leven; 

  b. de belangen van Badminton Nederland in het bijzonder en van de badminton-
sport in het algemeen niet te schaden; 

  c. de statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te 
leven; 

  d. zich te onthouden van het gebruik van of het doen gebruiken van ongeoorloofde 
middelen (doping) en zich te houden aan het (nationaal) Dopingreglement, en 
hun volledige medewerking te verlenen aan dopingcontroles en op het 
(nationaal) Dopingreglement gebaseerde besluiten van de Dopingautoriteit en 
haar commissies of organen na te leven; 

  e. zich te onthouden tegenover de leden en andere personen, van elke vorm van 
ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt onder meer verstaan: directe 
of indirecte ongewenste uitlatingen en/of handelingen, die tot uiting komen in 
verbaal, non-verbaal, fysiek of psychisch gedrag jegens een persoon, dat door 
deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren en een inbreuk vormt op diens 
integriteit en/of persoonlijke levenssfeer. Onder ongewenste en ongewilde 
uitlatingen en/ of handelingen vallen in ieder geval seksuele intimidatie, agressie 
en geweld, pesten en discriminatie. Dergelijke gedragingen vallen onder het 
Tuchtreglement, het Reglement seksuele intimidatie of een ander reglement 
zoals vastgesteld door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. 

  f. Zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te 
handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) of het verloop 
van de sportwedstrijd(en), teneinde het onvoorspelbare karakter van deze 
sportwedstrijd(en) geheel of gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het 
verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden. Leden 
zijn voorts verplicht zich te onthouden van het wedden op het resultaat, de 
voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarbij zij 
betrokken zijn of waarop zij direct dan wel indirect enige mate van invloed 
(kunnen) hebben of enige andere overtreding als bedoeld in het Tuchtreglement 
matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak. Het in strijd handelen met deze 
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bepaling geldt als een overtreding, als geregeld in het Tuchtreglement 
matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak 

  dg. alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van Badminton Nederland 
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

T 2. a. De lid-verenigingen zijn bovendien verplicht hun volledige rechtsbevoegdheid te 
behouden en in hun Statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke de 
vereniging toestemming wordt verleend om namens het toetredende  of 
toegetreden lid een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van Badminton 
Nederland in te dienen. 

  b. De lid-verenigingen zijn verplicht om ten aanzien van elk toetredend lid van de 
vereniging onverwijld een verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van 
Badminton Nederland in te dienen. Het is lid-verenigingen toegestaan nieuwe 
verenigingsleden een proefperiode van een maand aan te bieden. Tijdens deze 
proefperiode behoeft het betrokken nieuwe lid nog niet bij Badminton Nederland 
te worden aangemeld voor toelating tot het lidmaatschap. 

 3. Behoudens de in deze Statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde 
verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na 
voorafgaande toestemming van een Bondsvergadering. 

T 4. Door Badminton Nederland kunnen namens de leden geen contractuele verplichtin-
gen worden aangegaan, dan nadat het Bondsbestuur daartoe door een Bondsverga-
dering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard. 

 

Hoofdstuk 4 artikel 3, lid 7  

Bestuursbevoegdheden 
Artikel 3 
1.  Behoudens beperkingen volgens de Statuten is het Bondsbestuur belast met het 

besturen van Badminton Nederland. 
2.  Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het Bondsbestuur zich naar het 

belang van  Badminton Nederland en de daarmee verbonden organisatie. 
3.  Het Bondsbestuur draagt zorg voor een procedure op basis waarvan 

belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. 
4.  Het Bondsbestuur draagt zorg voor de handhaving van de integriteits- en ethische 

normen zoals vastgelegd in het integriteitsbeleid en stelt een procedure vast voor 
handhaving van de integriteits- en ethische normen en hoe wordt omgegaan met 
schending van deze normen. 

5.  Het Bondsbestuur is bevoegd om, met behoud van zijn verantwoordelijkheid, de 
uitvoering, respectievelijk uitoefening van zijn taken en bevoegdheden geheel of 
gedeeltelijk aan commissies of personen op te dragen, alsmede om aan derden het al 
dan niet tegen betaling verrichten van werkzaamheden op te dragen. 

6.  In het kader van het door de Bondsvergadering vastgestelde meerjarenactiviteiten-
beleidsplan wordt jaarlijks door het Bondsbestuur een concept-beleidsplan voor het 
betrokken jaar opgesteld, dat met de daarop gebaseerde begroting ter vaststelling 
aan de Bondsvergadering zal worden voorgelegd. 
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7.  Het Bondsbestuur is bevoegd om ten behoeve van de leden met het Instituut 
Sportrechtspraak een de leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke 
overeenkomst het uitoefenen van rechtspraak in Badminton Nederland wordt 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. Het Bondsbestuur is voorts bevoegd 
om met de Dopingautoriteit een voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan 
krachtens welke overeenkomst verplichtingen aan de leden kunnen worden 
opgelegd, waaronder de verplichting volledige medewerking te verlenen aan 
dopingcontroles en zich te houden aan het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak, alsmede aan de genomen beslissingen en maatregelen van de 
Dopingautoriteit en haar commissies of organen. 

8.  Een lid van het Bondsbestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van Badminton Nederland. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door twee of meer 
door de Financiële commissie aan te wijzen personen. 

 


