SAMENVATTING OVERTREDINGEN EN VERZUIMEN
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Opzet

In het Tuchtreglement worden de 'soorten' overtredingen of verzuimen genoemd, hieronder
gemakshalve in drie 'categorieën' onderverdeeld, te weten:
a.

administratieve verzuimen, te behandelen door de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken
(LCW) (zie Tuchtreglement, H XII, art. 1 lid 3.d);
b.
overtredingen voortvloeiend uit deelneming aan de bondscompetitie en toernooien van
nationaal belang, in eerste aanleg te behandelen door de LCW (zie Tuchtreglement, H II art. 1
lid 2.a, H III art. 2, H XI art. 1);
c.
overige overtredingen, te behandelen door de Tuchtcommissie (zie Tuchtreglement, H XI art. 3
lid 2.c).
Overzichten van de huidige administratiekosten, boetes en strafmaatregelen voor Bondscompetitie
en Regiocompetities staan op de pagina reglementen.
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Administratieve verzuimen

In H IX van het Competitiereglement worden de diverse overtredingen en administratieve verzuimen
betreffende de Bondscompetitie nader uitgewerkt.
Elke onjuiste of niet-tijdige opgave of betaling kan als een administratief verzuim, als bedoeld in
Hoofdstuk XII art. 1 van het Tuchtreglement, worden aangemerkt.
Het wordt in ieder geval als een administratief verzuim aangemerkt (CR H IX art 2):
a.

indien een vereniging niet voldoet aan de verplichtingen volgens:
- Hoofdstuk VI art. 1 (competitieboekje en accommodatie)
- Hoofdstuk VI art. 4 (uitnodiging tegenpartij)
- Hoofdstuk VI art. 5 (inleggeld)
- Hoofdstuk VI art. 16 (wedstrijdformulier)
- Hoofdstuk VI art. 21 (verstrekken inlichtingen of opgave)
b.
indien een vereniging niet voldoet aan de administratieve verplichtingen op grond van de in
Hoofdstuk I art. 2 (CR) genoemde aanvullende wedstrijdbepalingen.
Voor administratieve verzuimen in de Bondscompetitie worden administratiekosten in rekening
gebracht door de LCW. Het Bondsbestuur heeft het bedrag aan administratiekosten vastgesteld op
maximaal € 25 per administratief verzuim. Indien de duur van een verzuim meer dan twee weken
bedraagt kan de LCW voor elke week of een gedeelte daarvan dat het verzuim nadien nog voortduurt
steeds opnieuw € 25 aan administratiekosten in rekening brengen.
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Overtredingen

Het wordt onder meer als een overtreding, als bedoeld in Hoofdstuk III art. 2 van het
Tuchtreglement, aangemerkt (CR H IX art. 3):
a.
b.
c.

indien een vereniging een speler in een partij laat uitkomen, die hiertoe niet is gerechtigd; de
vereniging is eveneens in overtreding voor lagere partijen van dezelfde spelsoort;
indien een vereniging afwijkt van de in Hoofdstuk 1 art. 2 genoemde aanvullende
wedstrijdbepalingen;
indien een vereniging in de opgaven voorgeschreven in Hoofdstuk VI art. 2, 16, 18, 19 en 21
kennelijk een onjuiste opgave doet;
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d.
e.
f.

indien een vereniging een speler onder een valse naam of identiteit laat spelen;
indien een speler zich tijdens een competitiewedstrijd schuldig maakt aan wangedrag.
indien een team van een vereniging niet opkomt, als omschreven in Hoofdstuk VI art. 17 en 19.
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Behandeling van overtredingen door de LCW

Conform H XI art. 3 lid 1 van het Tuchtreglement kan bij een behandeling van een overtreding door
de LCW als straf worden opgelegd:
a.
b.

berisping;
geldboetes tot een maximum van € 300 voor lid-verenigingen en tot een maximum van € 100
voor natuurlijke personen. De maximaal aan lid-verenigingen op te leggen geldboete bedraagt
€ 1000 indien het een overtreding betreft van de verplichting tot het doen opleiden
respectievelijk beschikbaar stellen van een nationaal bevoegde wedstrijdfunctionaris;
c.
het verloren verklaren van een partij of wedstrijd;
d.
het in mindering brengen van wedstrijdpunten;
e.
het ontnemen van de plaats van een bepaald team in het competitieverband aan de betrokken
vereniging;
f.
schorsing als bedoeld in Hoofdstuk VII art. 4 voor de duur van ten hoogste twaalf maanden;
g.
uitsluiting als bedoeld in Hoofdstuk VII art. 2, voor de duur van ten hoogste twaalf maanden.
Tegen een opgelegde straf kan bezwaar worden aangetekend bij de LCW. Het bezwaarschrift moet
binnen tien werkdagen na dagtekening van de uitspraak zijn ingekomen op het Bondsbureau. Van
een uitspraak op een bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Tuchtcommissie.
Indien de LCW het gewenst acht dat een zwaardere straf wordt opgelegd voor een bepaalde
overtreding dan dat de LCW op basis van de in art. 3 lid 1 genoemde mogelijkheden kan opleggen,
dan wordt de zaak aan de Tuchtcommissie overgedragen (H XI art. 3 lid 2.c van het CR).
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Behandeling van overtredingen door de Tuchtcommissie

Conform H VII art. 1 lid 1 van het Tuchtreglement kan bij een behandeling van een overtreding door
de Tuchtcommissie als straf worden opgelegd
a.
b.

berisping;
geldboetes tot een maximum van € 500 voor lid-verenigingen en tot een maximum van € 100
voor natuurlijke personen. De maximaal aan lid-verenigingen op te leggen geldboete bedraagt
€ 1000 indien het een overtreding betreft van de verplichting tot het doen opleiden
respectievelijk beschikbaar stellen van een nationaal bevoegde wedstrijdfunctionaris.
c.
het verloren verklaren van een partij of wedstrijd;
d.
het in mindering brengen van wedstrijdpunten;
e.
uitsluiting, als bedoeld in art. 2, voor de duur van ten hoogste drie jaar;
f.
het ontnemen van de plaats van een bepaald team in het competitieverband aan de betrokken
vereniging.
g.
het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies in
Badminton Nederland of in de vereniging van de betrokkene, als bedoeld in art. 3;
h.
schorsing als bedoeld in Hoofdstuk VII art. 4 voor de duur van ten hoogste 3 jaar;
i.
royement als lid van Badminton Nederland, als bedoeld in H II art. 4 lid 6 van de Statuten.
Van een uitspraak van de Tuchtcommissie kan beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep
(m.u.v. een berisping, een vrijspraak of een geldboete tot en met € 22,50 door de betrokkene). Het
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beroep dient per aangetekende brief binnen tien werkdagen na de dagtekening van de uitspraak van
de Tuchtcommissie te zijn ingekomen op het Bondsbureau.
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