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   Uitvoeringsregeling promotie-degradatie Bondscompetitie 2022-2023 
 

1   Algemeen 

1.1  Gerechtigde spelers  
Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie 
wedstrijden tussen Eredivisie en Eerste Divisie dienen:  
- te voldoen aan de bepalingen betreffende gerechtigde spelers in artikel 6 van de 

Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie; 
in het desbetreffende wedstrijdseizoen minimaal in vijf wedstrijden voor de 
desbetreffende vereniging in de Bondscompetitie te zijn uitgekomen, In elk geval 
waardoor aan deze verplichting niet voldaan kan worden is een verzoek bij de LCW tot 
speelgerechtigd verklaren mogelijk. 

1.2  Een best-of-two serie bestaat uit 2 wedstrijden.  
In deze serie krijgt een team voor een gewonnen wedstrijd 2 wedstrijdpunten, bij een 4-
4 eindstand krijgt ieder team 1 wedstrijdpunt. Een wedstrijd wordt gestopt zodra één 
van beide teams 5 partijen heeft gewonnen, of over beide wedstrijden 3 of 4  
wedstrijdpunten heeft behaald. 
Winnaar van de serie is het team met de meeste wedstrijdpunten. Als beide teams 2 
wedstrijdpunten hebben behaald, dan wordt de winnaar van de serie bepaald in een 
golden game aan het einde van de tweede wedstrijd (conform artikel 1.3).  
Het hoger geëindigde team in het wedstrijdseizoen 2022-2023 begint met een 
uitwedstrijd. 

 
1.3 De golden game is een partij bestaande uit één game.  

Het onderdeel waarin de golden game wordt gespeeld wordt als volgt bepaald uit de 5 
mogelijke onderdelen: 
1) voorafgaand aan iedere golden game tost de referee tussen de teams; 
2) de verliezer van de toss streept een van de 5 onderdelen weg; 
3) de winnaar van de toss streept een van de 4 resterende onderdelen weg; 
4) de verliezer van de toss streept een van de 3 resterende onderdelen weg; 
5) de winnaar van de toss streept een van de 2 resterende onderdelen weg. 
De golden game wordt in het uiteindelijk overgebleven onderdeel gespeeld.  
De teams zijn bij de golden game vrij in de keuze van de speler(s) van het 
desbetreffende onderdeel, waarbij de spelers wel in de opstelling van het team voor de 
wedstrijd moeten voorkomen. 

 
1.4  Een horizontale vergelijking tussen teams in dezelfde divisie heeft ten doel de sterkte 

volgordelijst van de teams te bepalen.  
De volgorde van de teams wordt bepaald door: 
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a.  de plaats op de ranglijst van de afdeling ("eerst  nummers 1, dan nummers 2.");  
bij gelijke plaats:  

b.  het quotiënt van het totaal aantal wedstrijdpunten en het aantal gespeelde 
competitiewedstrijden;  
bij gelijk quotiënt:  

c.  het percentage gewonnen games;  
anders:  

d.  het lot. 
 

2  Kampioenschap van Nederland 

2.1  Na de reguliere Eredivisiecompetitie worden Play-Off wedstrijden gespeeld, zoals 
opgenomen in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie 2022-2023.    
De winnaar van de play-off wedstrijden heeft het recht zich kampioen van Nederland te 
noemen. 

 
2.2  De kampioen van Nederland ontvangt een wisselbeker en een blijvende herinnering in 

de vorm van een beker.   
 
2.3  De kampioen van Nederland kan zich door bemiddeling van Badminton Nederland in het 

seizoen 2022-2023 laten inschrijven voor deelname aan de Europa Cup voor 
landskampioenen. 

 

3  Promotie  

3.1  De kampioen van elke afdeling van de Eerste Divisie tot en met de Negende  Divisie 
promoveert naar de naast hogere divisie, met inachtneming van het bepaalde in 
hoofdstuk 5. 

 
 
3.2 Voor de 5e t/m de 9e divisie is daarnaast vrije inschrijving mogelijk.  
 

4  Degradatie 

4.1  De op de negende en tiende plaats geëindigde teams van elke afdeling van de Eerste 
Divisie degraderen naar de Tweede Divisie. 

 
4.2  De op de zevende en achtste plaats geëindigde teams van elke afdeling van de Tweede 

t/m de Achtste Divisie degraderen naar de naast lagere divisie. 
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4.3 Verenigingen kunnen vanaf de Derde Divisie een met redenen omkleed verzoek, voor 1 
april, bij de LCW doen inkomen om een team vrijwillig te laten degraderen. De LCW 
beslist over het verzoek binnen 10 werkdagen na ontvangst. 

 
 

5  Promotie/degradatie Eredivisie en Eerste Divisie 

5.1.a  In de Eredivisie mag slechts één team per vereniging uitkomen, het standaardteam. 
5.1.b In de Eerste Divisie mag per afdeling slechts één team per vereniging uitkomen . 
 
5.2 Ter bepaling van de promotie/degradatie wordt de onderstaande procedure gevolgd. 

De procedure bouwt, op basis van de eindranglijst van de “Eredivisie 2022-2023 ” 
stapsgewijs de “Eredivisie 2023-2024 ” op.  
Het uitgangspunt is dat de nummers 9 en 10 in de Eredivisie 2022/2023  degraderen en 
de kampioenen van de Eerste Divisie promoveren. Vervolgens worden, als het resultaat 
hiervan in strijd is met artikel 5.1.a, correcties toegepast in de stappen 5.2.c t/m 5.2.e.  
P/D procedure:  

5.2.a De Eredivisie 2023-2024  bestaat in eerste instantie uit de nummers 1 t/m 8 van de 
Eredivisie 2022-2023, plus de beide kampioenen van de Eerste Divisie;  

5.2.b Indien na stap 5.2.a. slechts één team per vereniging in de Eredivisie 2023-2024 zit, is de 
P/D procedure tussen Eredivisie en Eerste Divisie beëindigd, zo nodig met 
hernummering van een aantal teams; 

5.2.c Anders worden de niet-standaard teams van de verenigingen met meer dan één team 
uit de Eredivisie 2023-2024 verwijderd (dit kunnen 1 of 2 teams zijn), zodanig dat per 
vereniging precies één team in de Eredivisie 2023-2024 overblijft. Deze niet-standaard 
teams gaan naar de Eerste Divisie 2023-2024. 

5.2.d De hieronder in stap 5.2.e en 5.2.f genoemde promotiekandidaten kunnen een verzoek 
indienen om de beslissingswedstrijden niet te hoeven spelen, conform art.  III.6 en VII.2 
van het CR. Zij dienen hiertoe uiterlijk 5 werkdagen na de laatste competitieweek een 
dispensatieverzoek bij de LCW te doen inkomen. De LCW beslist uiterlijk 10 werkdagen 
na de laatste competitieweek over het verzoek. 

5.2.e Als na stap 5.2.c. de Eredivisie 2023-2024 uit 8 teams bestaat, worden de 2 open 
plaatsen als volgt opgevuld:  
▫ Er wordt een sterktelijst gemaakt op grond van horizontale vergelijking van alle 

standaardteams in beide afdelingen van de Eerste Divisie, die niet gedegradeerd zijn 
conform artikel 4 en die nog geen deel uitmaken van de Eredivisie 2023-2024 na 
stap 5.2.c. 
Het hoogste team op deze sterktelijst is promotiekandidaat 1.  
Het een-na-hoogste team op de sterktelijst is promotiekandidaat 2. 
Beschikbare promotiekandidaten zijn de promotiekandidaten die geen 
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dispensatieverzoek hebben ingediend, dan wel van wie een dispensatieverzoek 
door de LCW is afgewezen. 

▫ Als er 2 beschikbare promotiekandidaten zijn, worden beslissingswedstrijden, in de 
vorm van een best-of-two serie conform art 1.2, gespeeld tussen:  
- nummer 9 van de Eredivisie 2022-2023 en promotiekandidaat 2;  
- nummer 10 van de Eredivisie 2022-2023 en promotiekandidaat 1.  

▫ Als er 1 beschikbare promotiekandidaat is, worden aan de Eredivisie 2023-2024 
toegevoegd:  
- de winnaar van de best-of-two serie conform art 1.2 tussen deze  

promotiekandidaat en de nummer 10 van de Eredivisie 2022-2023;  
- de nummer 9 van de Eredivisie 2022-2023;  

▫ Als er geen beschikbare promotiekandidaten zijn, worden aan de Eredivisie 2023-
2024 alsnog toegevoegd de nummers 9 en 10 van de Eredivisie 2022-2023. 

5.2.f Als na stap 5.2.c de Eredivisie 2023-2024 uit 9 teams bestaat, is het hoogste team op de 
in art. 5.2.d genoemde sterktelijst promotiekandidaat 1. 
▫ Als promotiekandidaat 1 beschikbaar is voor beslissingswedstrijden, wordt aan de 

Eredivisie 2023-2024 toegevoegd de winnaar van de best-of-two serie tussen 
promotiekandidaat 1 en de nummer 9 van de Eredivisie 2022-2023; als echter de 
vereniging van nummer 9 al een ander team in de Eredivisie 2023-2024 heeft, wordt 
nummer 9 in de best-of-two serie vervangen door nummer 10 van de Eredivisie 
2022-2023. 

▫ Als promotiekandidaat 1 niet beschikbaar is, wordt nummer 9 van de Eredivisie 
2022-2023 alsnog aan de Eredivisie 2023-2024 toegevoegd; als echter de vereniging 
van nummer 9 al een ander team in de Eredivisie 2023-2024 heeft, wordt in plaats 
daarvan nummer 10 van de Eredivisie 2022-2023 aan de Eredivisie 2023-2024 
toegevoegd.  

 
5.3.a Indien in de Eerste Divisie een vereniging na uitvoering van promotie/ degradatie 

volgens art. 5.2 en na uitvoering van de degradatie volgens art 4.2 meer dan 2 teams 
heeft, degraderen van deze vereniging zoveel teams totdat de vereniging 2 teams in de 
Eerste Divisie heeft. 

5.3.b Vervolgens promoveren de kampioenen van de Tweede Divisie naar de Eerste Divisie. 
Indien door deze promotie een vereniging meer dan 2 teams in de Eerste Divisie zou 
krijgen, promoveren de hoogst genummerde teams van deze vereniging, waarvan 
promotie in strijd is met art 5.1.b, niet.  

5.3.c  Indien na toepassing van art. 5.3.a en art. 5.3.b open plaatsen in de Eerste Divisie zijn 
ontstaan, worden deze plaatsen opgevuld uit de Tweede Divisie op grond van 
horizontale vergelijking volgens art. 3.3; daarbij kan een team niet promoveren als de 
promotie in strijd is met art. 5.1.b. 
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5.4 Het bondsbestuur kan besluiten, uiterlijk per 1 maart 2023, dat de Eredivisie 2023-2024 
uit een ander aantal teams bestaat dan in het seizoen 2022-2023. 
Een dergelijk besluit heeft geen invloed op de boven beschreven promotie/degradatie 
tussen Eredivisie en Eerste Divisie. 

 

6.  Opvulling opengevallen plaatsen 

6.1  Opengevallen plaatsen in de bondscompetitie worden opgevuld door extra promotie: 
a. een opengevallen plaats in de Eredivisie wordt opgevuld door extra promotie 

vanuit de Eerste Divisie conform artikel 6.2; 
b.  een opengevallen plaats in de Eerste t/m de Achtste Divisie wordt opgevuld 

door extra promotie vanuit de naast lagere divisie conform artikel 6.3; 
 
6.2 Een opengevallen plaats in de Eredivisie wordt opgevuld door achtereenvolgens:  

1. de nummer 9 van de Eredivisie 2022-2023, mits dit team is gedegradeerd en geen 
ander team van deze vereniging al deel uitmaakt van de Eredivisie 2023-2024; 

2. de nummer 10 van de Eredivisie 2022-2023, mits dit team is gedegradeerd en geen 
ander team van deze vereniging al deel uitmaakt van de Eredivisie 2023-2024; 

3. het volgende team op de reserve promotielijst Eredivisie.  
Deze lijst bestaat uit alle teams uit de Eerste Divisie 2022-2023, waarvan geen ander 
team van de vereniging al deel uitmaakt van de Eredivisie 2023-2024 na toepassing 
van degradatie conform artikel 4.1 en promotie conform artikel 5, en geordend door 
horizontale vergelijking conform artikel 3.3. 
 

6.3 De reserve promotielijst voor een divisie (Eerste t/m Achtste Divisie) bestaat uit de 
teams die in de afdelingen van de naast lagere divisie op de tweede  zijn geëindigd, 
geordend door horizontale vergelijking conform artikel 1.4. Op de reserve promotielijst 
voor de Eerste Divisie worden niet opgenomen de teams uit de Tweede Divisie waarvan 
eventuele promotie in strijd is met artikel 5.1.b. 
 

6.4 Verenigingen waarvan een team conform artikel 6.3 of 6.4 in aanmerking komt voor 
extra promotie ontvangen uiterlijk 23 februari 2023 een antwoordformulier waarop kan 
worden aangegeven of van het eventuele recht op extra promotie gebruik zal worden 
gemaakt. Indien dit antwoordformulier niet uiterlijk op 15 maart 2023 op het 
Bondsbureau is ingekomen, vervalt voor het desbetreffende team het eventuele recht 
op extra promotie. 

 
7.  Onvoltooide competitie  
7.1 Als door onderbreking tijdens de competitie of het voortijdig beëindigen van de 

competitie niet alle speelronden van de competitie kunnen worden gespeeld, dan zal 



 

Uitvoeringsregeling Promotie /degradatie 06/2022 
Bondscompetitie 2022-2023 
  

 

deze promotie-degradatieregeling worden uitgevoerd als 80% of meer van de 
speelronden zijn gespeeld.  
Het percentage wordt als volgt bepaald: het aantal gespeelde speelronden gedeeld door 
het aantal speelronden in de betreffende divisie.  
Alleen als alle divisies de bovengenoemde voldoen aan deze voorwaarde, wordt 
promotie-degradatieregeling uitgevoerd.  
 

7.2 De volgorde van de teams in de eindstand wordt bepaald door: 
a.  Het team dat alle gespeelde wedstrijden heeft gewonnen is kampioen;  
b. het quotiënt van het totaal aantal wedstrijdpunten en het aantal gespeelde 

competitiewedstrijden;  
bij gelijk quotiënt:  

c.  het percentage gewonnen games;  
anders:  

d.  het lot. 
 
8. Het Bondsbestuur kan bij onvoorziene omstandigheden besluiten om het seizoen nietig 

te verklaren en geen promotie/degradatie laten plaatsvinden. 
 
 
 
Bondsbestuur, 
Nieuwegein,   juni 2022 
 


