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UITVOERINGSREGELING BONDSCOMPETITIE 
 
 
ALGEMEEN 
 
Het Bondsbestuur heeft in mei 2016 de Uitvoeringsregeling Bondscompetitie goedgekeurd. 
De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 augustus 2016. 
 
De uitvoeringsregeling wordt door het Bondsbestuur, op voorstel van de Landelijke Commissie 
Wedstrijdzaken (LCW), op grond van het Competitiereglement vastgesteld. 
De Uitvoeringsregeling is voor onbepaalde tijd van kracht.  
 
De LCW zal de Uitvoeringsregeling jaarlijks evalueren en het Bondsbestuur zo nodig voorstellen 
tot wijziging doen. Een gewijzigde Uitvoeringsregeling dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang 
van een wedstrijdseizoen te worden vastgesteld en gaat in met ingang van dat 
wedstrijdseizoen. 
 
De Uitvoeringsregeling Bondscompetitie bevat een aantal procedures en regelingen voor de 
competitie: 

1. Procedure terugtrekken teams Bondscompetitie na 1 april  
2. Regeling Aanduiding Teams 
3. Regeling Opleidings- en leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen 
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1.  Procedure terugtrekken teams Bondscompetitie na 1 april 

De volgende procedure wordt gevolgd als een vereniging na 1 april van het wedstrijdseizoen 
een team wil terugtrekken uit de Bondscompetitie: 

1. De vereniging kan bij de LCW na 1 april een verzoek tot terugtrekking van een team uit de 
Bondscompetitie indienen. Het verzoek kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan, 
onder vermelding van de reden van terugtrekking van het betreffende team. 

2. De LCW bevestigt per omgaande de ontvangst van het verzoek en doet binnen één 
maand uitspraak. 

3. De LCW neemt bij de uitspraak in overweging of er sprake is van bijzondere 
omstandigheden die terugtrekking uit de Bondscompetitie noodzakelijk maken. 

4. Indien de LCW akkoord gaat met terugtrekken van het team, wordt aan de vereniging 
het inschrijfgeld in rekening gebracht, alsmede een geldboete van € 90,-. Tevens vervalt 
voor de vereniging de desbetreffende plaats in de Bondscompetitie. 

5. De LCW vult zo mogelijk de opengevallen plaats in op basis van het artikel “Opvulling 
opengevallen plaatsen” van de op 1 april geldende Uitvoeringsregeling promotie-
degradatie Bondscompetitie. Opvulling kan uitsluitend plaatsvinden indien in de 
Bondscompetitie nog geen wedstrijden zijn gespeeld. 

6. Voor het indienen van een verzoek tot terugtrekking van een team uit de Ere- en Eerste 
Divisie na 1 april maar voor 15 mei geldt dat terugtrekking boetevrij kan verlopen. Bij 
het indienen van een verzoek tot terugtrekking na 15 mei wordt de procedure gevolgd 
als verwoord in artikel 2 t/m 5.  
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2.  Regeling Aanduiding Teams  
 
 
De “Regeling Aanduiding Teams” is vastgesteld op grond van de volgende bepalingen: 

- Algemeen Reglement, Hoofdstuk I, artikel 3, lid 3 sub k 
- Algemeen Wedstrijd Reglement, Hoofdstuk I, artikel 1 
- Algemeen Wedstrijd Reglement, Hoofdstuk I, artikel 2, lid 1, sub f 
- Competitiereglement, Hoofdstuk VI, artikel 2 
- Competitiereglement, Hoofdstuk VI, artikel 4.  

 
Artikel 1 
Een team van een vereniging wordt aangeduid met de naam van de vereniging waarvoor dat 
team uitkomt, gevolgd door het teamnummer, tenzij artikel 2 van deze regeling van 
toepassing is. 
 
Artikel 2 
In gevallen waarin de naam van een vereniging geen sponsornaam bevat, is het mogelijk, 
met in acht name van artikel 4 van deze regeling, in de aanduiding van één of meerdere 
teams een sponsornaam op te nemen als onderdeel van de teamnaam. In de aanduiding van 
een team mag slechts één sponsornaam voorkomen. Het is toegestaan om voor 
verschillende teams verschillende sponsoren te hebben. 
 
Artikel 3 
In alle gevallen waarin de naam van een team conform artikel 2 van deze regeling de naam 
van een sponsor bevat, dient de naam van de sponsor direct vóór de verenigingsnaam te 
worden geplaatst. Het teamnummer sluit de aanduiding van het team. 
 
Artikel 4 
Naamskoppeling conform artikel 2 van deze regeling is alleen mogelijk na verkregen 
toestemming van de LCW. Een verzoek hiertoe dient vóór 1 april van het jaar waarin het 
wedstrijdseizoen begint waarin deze naamskoppeling van toepassing is, te worden gericht 
aan de LCW. Het bedoelde verzoek dient tevens de nieuw te gebruiken teamnaam of 
teamnamen te bevatten.  
 
Artikel 5 
Bij het wijzigen van naamskoppeling conform artikel 2 dient een nieuw verzoek te worden 
ingediend. Bij beëindiging van naamskoppeling conform artikel 2 volstaat een melding aan 
de LCW, in te komen voor de in artikel 4 genoemde datum. Elke wijziging in de aanduiding 
van teams wordt effectief met ingang van het wedstrijdseizoen van het jaar waarin het 
verzoek tot wijziging, of de melding van beëindiging wordt gedaan. 
 
Artikel 6 
Bij het in behandeling nemen van verzoeken tot naamskoppeling conform artikel 2 van deze 
regeling zijn de in Algemeen Reglement H I art. 3.3.j genoemde criteria voor weigering van 
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toepassing. Naamskoppeling conform artikel 2 van deze regeling is geldig voor onbepaalde 
tijd.  
 
Artikel 7 
Voor het gebruik van een sponsornaam zal per wedstrijdseizoen, dat de sponsornaam 
gebruikt wordt, per team € 25,00 aan kosten in rekening worden gebracht. 
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3. Regeling Opleidings- en leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen 
 

 
Inleiding  
Lange tijd is het aantal wedstrijdfunctionarissen binnen Badminton Nederland gestaag 
teruggelopen. Aangezien de inzet van (opgeleide en onafhankelijke) 
wedstrijdfunctionarissen bijdraagt aan de door een ieder gewenste kwaliteit van de 
badmintonsport is door de LCW nagedacht over nieuwe maatregelen. Dit heeft uiteindelijk 
in 2007 geleid tot het besluit van de jaarvergadering om een opleidings- en leveringsplicht 
voor verenigingen in de Bondscompetitie in te stellen. 
 
Uitvoeringsregeling 
Het Bondsbestuur heeft op grond van het voorgaande op 17 november 2008 een 
“Uitvoeringsregeling Opleidings- en leveringsplicht scheidsrechters en referees” vastgesteld 
op grond van de volgende bepalingen: 

 Besluit Jaarvergadering 23 juni 2007; 

 Bondscompetitiereglement Hoofdstuk VI, artikel 22; 

 Bondscompetitiereglement Hoofdstuk IX, artikel 3; 

 Tuchtreglement: 
o Hoofdstuk III, artikel 2; 
o Hoofdstuk VII artikel 1, lid b; 
o Hoofdstuk XI artikel 3. 

Deze uitvoeringsregeling is op …. mei 2016 door het Bondsbestuur vastgesteld als onderdeel 
van de Uitvoeringsregeling Bondscompetitie. 
 
1.   Afkortingen en begrippen 
 
Actieve referee: Een actieve referee treedt per wedstrijdseizoen minimaal 5 

keer op bij een competitiewedstrijd in de Bondscompetitie of 
een toernooi waarvoor hij door Badminton Nederland is 
aangesteld; 

Actieve scheidsrechter: Een actieve scheidsrechter treedt per wedstrijdseizoen 
minimaal 5     keer op bij een competitiewedstrijd in de 
Bondscompetitie of een    toernooi waarvoor hij door Badminton 
Nederland is aangesteld; 
LCW:    Landelijke Commissie Wedstrijdzaken; 
Wedstrijdfunctionaris: Scheidsrechter of referee 
Wedstrijdseizoen:  1 augustus – 31 juli 
 
 
2.   Opleidings- en leveringsplicht 
Iedere vereniging waarvan het standaardteam uitkomt in de Bondscompetitie dient een 
actieve scheidsrechter of referee te leveren. Jaarlijks wordt per 1 september beoordeeld of 
de vereniging voldoet aan alle voorwaarden in dit kader. Alvorens aan deze 
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leveringsverplichting kan worden voldaan dient de vereniging een scheidsrechter of referee 
te laten opleiden of de vereniging dient over een reeds vóór 2008 opgeleide scheidsrechter 
respectievelijk referee te beschikken. 
 
3.   Opleidingstermijn 
 
a.  De kandidaten voor de opleiding tot scheidsrechter of referee dienen uiterlijk op 1 

april te zijn aangemeld. 
b. Het theorie examen dient uiterlijk in de eerste week van september van het 

wedstrijdseizoen met goed gevolg te zijn afgerond. 
c. In uitzondering op de leden a en b van dit artikel geldt met betrekking tot de 

opleidingsplicht voor promovendi vanuit de Regiocompetities naar de Vierde Divisie 
Bondscompetitie dat zij verplicht zijn uiterlijk per 1 september volgend op het 
wedstrijdseizoen waarin zij zijn gepromoveerd een kandidaat-wedstrijdfunctionaris 
aan te melden om te voldoen aan de opleidingsplicht.  

d.  Het praktijkexamen wordt tijdens het kwalificatietoernooi van het Nederlands 
Kampioenschap of tijdens het Nederlands Jeugd Kampioenschap in het seizoen waarin 
de opleidingsplicht geldt afgenomen. 

 
4.   Bestaande scheidsrechter of referee 
 
a. Een vereniging kan een reeds functionerende scheidsrechter of referee, opgeleid vóór 

2008, in haar gelederen hebben. Zo’n vereniging dient aan de scheidsrechter c.q. 
referee te vragen of deze bereid is om namens de vereniging op te treden als 
scheidsrechter resp. referee en die vervolgens officieel aan te melden bij Badminton 
Nederland. Tevens dient de vereniging een intentieverklaring van de betreffende 
scheidsrechter respectievelijk referee mee te sturen. 

b. Een wedstrijdfunctionaris kan maar voor één vereniging voldoen aan de 
leveringsplicht. 

c. Indien een wedstrijdfunctionaris die namens een vereniging de opleidings- en 
leveringsverplichting vervult, van vereniging verandert, dan dient met het volgende 
rekening te worden gehouden: 
i. De vereniging die door het vertrek van de wedstrijdfunctionaris niet meer 

voldoet aan de opleidings- en leveringsverplichting op dat moment heeft 3 jaar 
de tijd om een nieuwe scheidsrechter of referee te werven. Binnen deze periode 
wordt geen sanctie opgelegd zoals te vinden onder artikel 7. 

ii. De vereniging waar de onder 4.c.i. vertrekkende wedstrijdfunctionaris lid van 
wordt voldoet de eerste 3 jaar niet aan de opleidings- en leveringsverplichting. 
Deze vereniging is dus gehouden aan artikel 2 en indien dit wordt nagelaten kan 
er een sanctie worden opgelegd zoals te vinden onder artikel 7. 
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5.  Calamiteiten 
 
Als een vereniging om wat voor reden zonder een actieve bevoegde scheidsrechter of 
referee komt te zitten, dient zij dit direct te melden aan het Bondsbureau. Dit ontslaat de 
vereniging niet van de leveringsplicht met als jaarlijkse peildatum 1 september.1 
 
 
6.  Vergoeding voor het leveren van wedstrijdfunctionarissen 
 
Indien een wedstrijdfunctionaris die namens een vereniging de opleidings- en 
leveringsverplichting vervult, in een wedstrijdseizoen voldoet aan de gestelde eisen met 
betrekking tot het optreden als scheidsrechter resp. referee, ontvangt de desbetreffende 
vereniging een vergoeding van € 25,-. 
 
7.   Sancties 
 
Als er sprake is van een overtreding van de verplichtingen in deze uitvoeringsregeling gelden 
de volgende uitgangspunten: 
a. Voor het in enig wedstrijdseizoen niet voldoen aan de voorwaarden van de opleidings- 

en leveringsplicht kunnen conform het Tuchtreglement Hoofdstuk XI artikel 3 straffen 
aan een vereniging worden opgelegd, waaronder de onder lid 1 sub b genoemde 
geldboete van maximaal € 1000,-.  

 
In de praktijk zal voor de maximaal op te leggen geldboete voor het niet naleven van 
de leveringsplicht de volgende schaal worden gehanteerd: 
 

Standaardteam uitkomend in Maximumboete 
 

EREDIVISIE € 1.000,- 

EERSTE DIVISIE €    750,- 

TWEEDE DIVISIE €    500,- 

DERDE DIVISIE €    400,- 

VIERDE DIVISIE €    300,- 

 
 

b. Bij het niet voldoen aan de leveringsplicht op de referentiedatum van 1 september 
wordt in eerste instantie de helft van de maximumboete, zoals aangegeven in de tabel 
in lid a van dit artikel, opgelegd; indien vervolgens op 1 december daaropvolgend 
namens een vereniging nog steeds geen wedstrijdfunctionaris in opleiding is of 
geleverd is, wordt nogmaals een zelfde bedrag als boete opgelegd, waarmee dus voor 

                                                 
1 Geadviseerd wordt dat een vereniging tenminste twee kandidaten levert voor de opleiding. Op deze manier 
worden boetes vanwege het niet voldoen aan de leveringsplicht voorkomen. 
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dat wedstrijdseizoen het in lid a van dit artikel genoemde maximum voor de 
desbetreffende divisie wordt bereikt. 

c. Indien een vereniging in 3 jaar vanaf het moment dat de leveringsplicht volgens artikel 
3 is ingegaan geen wedstrijdfunctionaris heeft geleverd, wordt per 1 september van 
het desbetreffende seizoen direct de in lid a van dit artikel genoemde maximumboete 
voor de desbetreffende divisie opgelegd. 

d. Indien een wedstrijdfunctionaris in het kader van de leveringsplicht van een vereniging 
gedurende een wedstrijdseizoen niet voldoet aan de gestelde minimum eis van 5 
optredens als wedstrijdfunctionaris, op aanstelling door Badminton Nederland, tijdens 
competitiewedstrijden en/of toernooien bij een andere dan de eigen vereniging, wordt 
conform het Tuchtreglement hoofdstuk XI, artikel 3, lid 1 sub b aan de vereniging 
alsnog een geldboete opgelegd van maximaal € 300,-. 

 

 


