Agendapunt 9.1

Wijzigingen Statuten

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen:
 Hoofdstuk III, artikel 1-1
 Hoofdstuk III, artikel 2c-4
 Hoofstuk V, artikel 3-3a

1.

Wijziging Hoofdstuk III, artikel 1-1

Toelichting
In artikel 1 van H III Rechtsspraak in onze statuten staat niet expliciet dat de aanklager van
het ISR ook maatregelen kan opleggen na het niet na leven van reglementen met betrekking
tot SI. Met de wijziging voegen we dit expliciet toe. Verderop in het tuchtreglement wordt
hier wel over gesproken.
Gevraagd besluit
Hieronder vindt u de aangepast statuten die bovengenoemde advies effectueren. Het
bestuur vraagt toestemming voor het opnemen van bovenstaande bepaling in de statuten
ten behoeve van de bevoegdheid van de aanklager van het ISR.

Hoofdstuk III artikel 1 lid 1
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, Tuchtreglement seksuele intimidatie, 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.
Wijziging Hoofdstuk III, artikel 2c-4
Toelichting
NOC*NSF en de Dopingautoriteit zijn tot de conclusie gekomen dat de modelbepaling die in
het ‘Advies Werkgroep Binding (leden van) sportbonden aan beslissingen van
Dopingautoriteit’ van 16 juli 2018 is opgenomen, een omissie bevat. In onderstaande
bepaling is dit hersteld met de toevoegingen die geel zijn gearceerd. Geadviseerd wordt
deze bepaling op te nemen in de statuten.
Statutaire bepaling ex art. 2:46 BW (Derdenbeding)
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De sportbond is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding van doping
in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan
met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de sportbond gebonden zijn aan het door de
[naam sportbond] en Dopingautoriteit gehanteerde (Nationaal) Dopingreglement, alsmede
aan de daarop gebaseerde beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of
organen.
Gevraagd besluit
Hieronder vindt u de aangepast statuten die bovengenoemde advies effectueren. Het
bestuur vraagt toestemming voor het opnemen van bovenstaande bepaling in de statuten
ten behoeve van de Dopingautoriteit.

Hoofdstuk III artikel 2c lid 4
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. Badminton Nederland is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding
van doping in de sport niet financiële verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit,
zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de sportbond
gebonden zijn aan het door Badminton Nederland en Dopingautoriteit gehanteerde
(Nationaal) Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de
Dopingautoriteit en haar commissies of organen.

3.
Wijziging Hoofdstuk V, artikel 3 -3a
Toelichting
De Reglementscommissie (RC) heeft geconstateerd dat de statuten een onjuistheid
bevatten. In art. V-3-a staat namelijk nog "derde daaropvolgende Jaarvergadering". Dat is
evident een fout omdat dit deel van de bepaling in oktober 2017 ongewijzigd is gebleven
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terwijl de zittingstermijn in diezelfde bepaling toen tot vier jaar is verlengd. Het is destijds
dus over het hoofd gezien.
Gevraagd besluit
Hieronder vindt u de aangepast statuten die bovengenoemde advies effectueren. Het
bestuur vraagt toestemming voor het opnemen van bovenstaande bepaling in de statuten
ten behoeve van de zittingstermijn van de afgevaardigden.

Hoofdstuk III artikel 3 lid 3a
Bondsvergadering
Artikel 3
1. a. De Bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden van Badminton Nederland.
Zij bestaat uit zestien stemgerechtigde afgevaardigden (de afgevaardigden).
b. Een Bondsvergadering zal in de Statuten worden aangeduid als de Bondsvergadering, behoudens de éénmaal per jaar in de maand juni te houden Bondsvergadering, die in de Statuten en reglementen nader als Jaarvergadering wordt
aangeduid.
2. a. De afgevaardigden worden per regio gekozen door de Regiovergadering.
b. De per regio te kiezen afgevaardigden worden schriftelijk kandidaat gesteld door
een lid-vereniging of door ten minste vijfentwintig verenigings- of persoonlijke
leden, ressorterend onder de betrokken regio. Kandidaten moeten lid zijn van een
lid-vereniging ressorterend onder de regio waarvoor zij kandidaat zijn, en kunnen
slechts voor één regio kandidaat worden gesteld. Bij de kandidaatstelling moet
een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat zijn gevoegd.
c. Alleen meerderjarige verenigingsleden van Badminton Nederland die na hun
verkiezing geen functie bekleden in het Bondsbestuur, de Reglementscommissie,
de Tuchtcommissie Badminton Nederland of de Commissie van Beroep
Badminton Nederland , en die geen werknemer zijn van Badminton Nederland,
en evenmin als zelfstandige persoon prestaties tegen vergoeding aan Badminton
Nederland verlenen of betrokken zijn bij de uitvoering van zulke prestaties door
een derde kunnen tot afgevaardigde worden gekozen.
3. a. Afgevaardigden worden gekozen voor de duur van een periode van vier jaar die
begint op de dag van de eerstvolgende Jaarvergadering na de verkiezing en die
eindigt op de dag vóór de derde vierde daaropvolgende Jaarvergadering.
b. Gekozen afgevaardigden zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.
4. a. Het Bondsbestuur opent zes weken vóór de verkiezing de kandidaatstelling door
een oproep in de Officiële Mededelingen. De kandidaatstelling sluit drie weken
vóór de verkiezing. Het Bondsbestuur bevestigt aan elke kandidaat diens al dan
niet geldige kandidaatstelling.
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