
 

 

Voorgestelde wijziging NADB-statuten: 
inclusief bestuur en tegengaan belangenverstrengeling 

(concept) 
 



 

 

Toelichting 
 
Wettelijk is het zo geregeld dat normaliter de leden van een vereniging een bestuur uit hun 
midden benoemen. Een bestuur bestaat gewoonlijk uit een representatieve afspiegeling van 
de leden. Bij 90% van de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF kunnen sporters – de 
hoofdmoot van de leden – dan ook gewoon in het bestuur zitten. Dat is zo bij de KNGU, de 
Judobond, de paalsportbond, noem maar op. Bij de overige 10% wordt gekozen voor 
professionele bestuurders ‘van buiten’. Zelfs NOC*NSF kent juist een AtletenCommissie-zetel 
in het bestuur. Op dit moment is de NADB nog de vreemde eend in de bijt. Door de niet 
helder afgebakende categorie ‘danssporters’ uit te sluiten van bestuursdeelname, komt op 
dit moment 84% van de leden niet in aanmerking voor een bestuursfunctie en komen de 
bestuurders uit de resterende 16% van trainers, oud-dansers en ‘familie van’. Het NADB-
bestuur is als gevolg hiervan niet een democratische spiegel van haar ledenbasis. De 
democratie in de bond is uitsluitend geregeld in de ‘tegenmacht’, via een indirecte 
vertegenwoordiging van de leden (de bondsraad). De verantwoording die hiervoor wordt 
gegeven (topsportbelangen worden vaak behandeld in het bestuur), is geen rechtvaardiging 
om categorisch alle dansers uit te sluiten, dusdanig dat zelfs een recreatieve danser of 
debutantendanser uitgesloten is van bestuursdeelname. 
 
Daarnaast is een aantal onvolkomenheden ten aanzien van de minimale kwaliteitseisen 
sport aan het licht gekomen, onvolkomenheden die raken aan het tegengaan van 
belangenverstrengeling.  Zo is niet geregeld dat nevenfuncties van bestuursleden worden 
gepubliceerd en wordt niet standaard gerapporteerd hoe het bestuur omgaat met de 
aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur, terwijl dit eisen zijn vanuit de minimale 
kwaliteitseisen sport. 
 
Ten slotte, is in de sport een kentering te zien voor eisen die aan bestuursleden en officials 
worden gesteld. Dit om tegen te gaan dat kwaadwillenden of recidivisten een invloedrijke 
positie bemachtigen. Om de kans te verkleinen dat een penningmeester er met het geld 
vandoor gaat, om grensoverschrijdend gedrag (zoals in de turnsport is gezien) te voorkomen, 
en om vernieuwing in bestuurscultuur mogelijk te maken. 
 
Met deze wijziging van de NADB Statuten en het Algemeen Reglement worden in één slag 
twee belangrijke zaken aangepakt: 1. inclusiviteit van het bestuur wordt gegarandeerd (een 
grote groep leden wordt niet langer uitgesloten van bestuursdeelname), en 2. een aantal 
essentiële basisregels voor het omgaan met belangenverstrengeling  wordt vastgelegd. 
 
In de statuten wordt de categorische uitsluiting van danssporters voor bestuursfuncties 
geschrapt. Het tegengaan van belangenverstrengeling inclusief aanvullende bepalingen over 
onverenigbaarheid van functies wordt daarnaast neergelegd in het algemeen reglement, 
inclusief beperkingen voor topdansers. Daarmee wordt een balans gecreëerd tussen het 
garanderen van inclusiviteit in het bestuur en het tegengaan van mogelijke 
belangenverstrengeling aan de danstop. 
 
Met de bepalingen omtrent belangenverstrengeling wordt een gedragscode vastgelegd hoe 
om te gaan met mogelijke belangenverstrengeling. Hiermee wordt een helder kader over 
hoe te handelen neergelegd voor leden, officials, commissies en het bestuur. Voor de 



 

 

achtergronden alsmede de pro’s en cons hiervan wordt verwezen naar de notitie Ewals 
(penvoerder) en de pro/con-notitie. Met deze bepalingen wordt invulling gegeven aan 
aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur, minimale kwaliteitseisen sport en EU-
principes van good governance in sport. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om bepalingen over een VOG op te nemen, om hiermee aan te sluiten bij de aandacht voor 
een veilig sportklimaat. 

 

  



 

 

Voorgestelde wijziging NADB-statuten: 
inclusief bestuur en tegengaan belangenverstrengeling 

Tekstvoorstel 
(concept) 

 
Nieuwe tekst: vetgedrukt onderstreept 
Te schrappen tekst: vetgedrukt doorgehaald 
 
Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen 
(…) 
12. Het Algemeen Reglement kent nadere bepalingen voor het tegengaan van 
belangenverstrengeling, inclusief bepalingen omtrent onverenigbaarheid van functies, 
waaronder bepalingen voor de leden van het bondsbestuur, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3. 
In afwijking op Artikel 21 lid 2 kan een besluit tot wijziging van de bepalingen omtrent 
onverenigbaarheid van functies in het Algemeen Reglement slechts door de bondsraad 
met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen worden genomen. 
 
Artikel 9 - Het bondsbestuur 
(…) 
3.    De leden van het bondsbestuur worden door de bondsraad uit de persoonlijke leden 
zoals bedoeld in artikel 4 lid 1a en lid 1b benoemd. Alleen meerderjarige persoonlijke leden 
kunnen tot bestuurslid worden benoemd. 
(…) 
5.    Het lidmaatschap van het bondsbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de 
bondsraad, de atletencommissie, de reglementscommissie, de kascontrolecommissie, de 
kiescommissie, de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak, de tuchtcommissie van het 
Instituut Sportrechtspraak en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 
(…) 
7. De leden van het bondsbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren. De 
bondsraad kan in afwijking hiervan en op voordracht van het bondsbestuur besluiten een 
bestuurslid te benoemen voor een periode van één jaar, indien dat bestuurslid wordt belast 
met een specifieke taak met een projectmatig karakter (projectbestuurslid). Voor 
projectbestuursleden is lid 3 van dit artikel niet van toepassing. 
 
Artikel 13 – Commissies 
(…) 
6. De leden van de kascontrolecommissie, kiescommissie en reglementscommissie worden 
telkens benoemd voor de duur van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor 
eenzelfde periode als lid van die commissie worden herbenoemd. De leden van de 
kiescommissie worden telkens benoemd voor de duur van twee jaren en kunnen pas 
opnieuw als lid van de kiescommissie worden benoemd na gedurende twee jaren geen lid 
van de kiescommissie te zijn geweest. 
(…) 
12. De bondsraad benoemt de leden van de reglementscommissie. In aanvulling op het 
bepaalde in Artikel 9 lid 5 is hHet lidmaatschap van de reglementscommissie is niet 



 

 

verenigbaar met het lidmaatschap van het bondsbestuur en de bondsraad. [overheveling 
naar Artikel 9 lid 5] 
13. De kiescommissie is een commissie, bestaande uit drie leden die door de bondsraad 
worden benoemd. In aanvulling op het bepaalde in Artikel 9 lid 5 is het lidmaatschap van 
de kiescommissie niet verenigbaar met het lidmaatschap van de bondsraad en de 
reglementscommissie. De kiescommissie is belast met het organiseren van een verkiezing 
zoals bedoeld in artikel 16. 
(…) 
 
Artikel 16 - Bondsraad 
(…) 
4. Het verkiezen van bondsraadleden vindt tweejaarlijks plaats. Bondsraadleden stellen zich 
kandidaat door middel van een schriftelijke bereidverklaring. Kandidaten moeten als lid 
geregistreerd zijn. Alleen meerderjarige danssporters en persoonlijke leden van de NADB die 
ten minste één jaar lid zijn en na hun verkiezing geen functie bekleden in het bondsbestuur 
kunnen tot bondsraadlid worden gekozen. 
(…) 
  



 

 

Voorgestelde wijziging Algemeen Reglement: 
tegengaan belangenverstrengeling & definitie danssporters 

(concept voor discussie) 
 
Artikel 4 – Verkiezingen en benoemingen 
(…) 
6. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 
motivatie en een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij of zij een eventuele 
benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat bedoelde verklaring vóór de stemming 
intrekt, wordt gelegenheid gegeven staande de vergadering in diens plaats één of meer 
kandidaten te stellen. 
(…) 
 
 
Nieuw artikel 8, navolgende artikelen evenals verwijzingen hiernaar hernummeren 
Dit nieuwe artikel vervangt tevens het protocol onverenigbare functies. 
 
Artikel 8 – Tegengaan belangenverstrengeling 
Algemeen 
1. Van belangenverstrengeling is sprake in een situatie waarbij iemand meerdere belangen 

dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit ten 
aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt. Dit kan bijvoorbeeld een 
persoonlijk, sportief, zakelijk of commercieel belang zijn. 

2. Een bondsraadlid dient open te staan voor signalen van de leden. Een bondsraadlid mag 
zich echter niet laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen en 
moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen. 

3. Leden onthouden zich van belangenverstrengeling. 
4. Leden met een officiële positie binnen de NADB mogen hun kennis en invloed niet 

gebruiken om hun eigen belang te dienen.  
5. Leden melden eigen (mogelijke) relevante belangenverstrengelingen terstond bij het 

bestuur. Het bestuur treedt in overleg met betreffend lid om een passende oplossing 
voor de situatie te vinden. 

6. Commissieleden en officials die onder een commissie vallen melden eigen (mogelijke) 
relevante belangenverstrengelingen eerst bij de voorzitter van betreffende commissie. 
De voorzitter van de commissie treedt in overleg met betreffend commissielid om een 
passende oplossing te vinden. De uitkomst van dit overleg wordt gemeld aan het 
bestuur. 

7. Commissieleden melden relevante (neven)functies bij de voorzitter van betreffende 
commissie en bij het bestuur. 

8. In bestuur en commissies onthouden leden zich van de beraadslaging en stemming bij 
onderwerpen waarin zijzelf een persoonlijk, sportief, zakelijk of commercieel belang 
hebben. 

9. Het bestuur houdt een register van (neven)functies van bestuursleden, commissieleden 
en officials bij en verschaft jaarlijks aan de Bondsraad een overzicht van relevante 
(neven)functies van en gegevens over de individuele bestuursleden. Het bestuur 



 

 

publiceert het overzicht van (neven)functies van bestuursleden op de NADB-website en 
draagt zorg voor de actualiteit hiervan. 

10. Bestuursleden en bondsraadleden leggen bij benoeming de eed of belofte af waarmee zij 
verklaren zich aan alle gedragsregels omtrent integriteit te houden. 

11. Het bestuur, de sports director, de leden van het wedstrijdsecretariaat, de bondsarts, de 
vertrouwenscontactpersoon en de NADB ambassadeurs dienen in het bezit te zijn van 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van maximaal 3 jaar oud en deze te registreren in 
de ledenadministratie. 

 
Onverenigbaarheid van functies 

 
Bestuursfuncties 
12. Kandidaat bestuursleden worden tijdig en gemotiveerd aan de Bondsraad ter benoeming 

voorgedragen. Iedere kandidaatstelling voor een bestuursfunctie gaat gepaard met een 
opgave van relevante (neven)functies en een (bestuurs)verklaring dat bestaande 
belangen en (neven)functies van de voorgedragen kandidaat benoeming in een 
bestuursfunctie niet in de weg staan. Bij het aangaan van het bestuurslidmaatschap 
worden (neven)functies waarbij belangenverstrengeling optreedt beëindigd. 

13. Bestuursleden zijn gehouden nieuwe relevante (neven)functies te melden en bij niet 
verenigbaarheid van (neven)functies of andere belangen af te treden, uiterlijk drie 
weken na ingang van de nieuwe (neven)functie. Het aftredend bestuurslid draagt zorg 
voor een adequate overdracht van lopende zaken in diens portefeuille. 

14. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 7 van de NADB-statuten bevordert het 
bestuur dat bestuursleden tussentijds aftreden bij: 

a. Frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden (of toezichthouders) op 
zijn aangesproken; 

b. Onvoldoende functioneren; 
c. Structurele onenigheid van inzichten; 
d. Onverenigbaarheid van functie of positie zoals beschreven in het volgende lid; 
e. Onverenigbaarheid van belangen; 
f. Indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt geacht. 

15. In aanvulling op artikel 9 lid 5 van de NADB-statuten zijn ten minste de volgende functies 
of posities niet verenigbaar met het vervullen van een bestuursfunctie: 

a. Voorzitters van NADB-commissies; 
b. De functie van sports director; 
c. Leden van het wedstrijdsecretariaat; 
d. De vertrouwenscontactpersoon; 
e. De bondsarts; 
f. Danssporters in de top 24 van de actuele WDSF rankings (per de 1e van de 

maand), hun trainers en hun eerstelijns familieleden; 
g. Danssporters in de top 6 van de actuele Nederlandse ranking (per de 1e van de 

maand) van de Under 21 Open Klasse en de Hoofdklassen (Adult en Senioren) van 
de NADB, hun trainers en hun eerstelijns familieleden; 

h. Danssporters die deelnemen aan de NADB PD Teacher & Student categorie; 
i. Juryleden van wedstrijden in Nederland die door de NADB of onder auspiciën van 

de NADB worden georganiseerd, waarbij regionale wedstrijden van deze 
beperking zijn uitgezonderd; 



 

 

j. Bekleders van een bestuursfunctie in een vak- of wedstrijdorganisatie voor dans, 
tenzij deze organisatie lid is van de NADB. 

 
Andere functies 
16. In aanvulling op het bepaalde in de statuten, is de positie van Bondsraadlid voorts niet 

verenigbaar met een bestuursfunctie in een vak- of wedstrijdorganisatie voor dans, tenzij 
deze organisatie lid is van de NADB. 

17. De positie van vertrouwenscontactpersoon kan voorts niet bekleed worden door een lid 
van de bondsraad, een lid van een commissie, een NADB-official, een lid van het 
wedstrijdsecretariaat, de bondsarts, een danssporter, een danssporttrainer, een jurylid 
van landelijke NADB-wedstrijden of een bestuurder in een vak- of wedstrijdorganisatie 
voor dans. 

18. De positie van bondarts is voorts niet verenigbaar met de functie van sports director, lid 
van het wedstrijdsecretariaat, danssporter, danssporttrainer of jurylid van landelijke 
NADB-wedstrijden. 

19. De positie van danssporter is voorts niet verenigbaar met de positie van NADB-official en 
lidmaatschap van de sportcommissie. 

20. De positie van danssporttrainer is voorts niet verenigbaar met de positie van sports 
director of lid van het wedstrijdsecretariaat. Een trainer van de actuele ranking top 6 van 
de Under 21 Open Klasse en de Hoofdklassen (Adult en Senioren) van de NADB kan 
tevens geen zitting hebben in de sportcommissie. 

21. De positie van jurylid van landelijke NADB-wedstrijden is voorts niet verenigbaar met de 
positie van danssporter deelnemend aan landelijke NADB-wedstrijden, sports director, 
lidmaatschap van de sportcommissie en lidmaatschap van het wedstrijdsecretariaat. 

22. In aanvulling op het bepaalde in de statuten, is de positie van van de 
reglementscommissie en lid van de kiescommissie voorts niet verenigbaar met een 
bestuursfunctie in een vak- of wedstrijdorganisatie voor dans. 

23. Behoudens het bepaalde in lid 10 van dit artikel, dienen leden – niet zijnde 
bestuursleden – binnen twee maanden na ingang van een nieuwe situatie – af te treden 
uit hun (neven)functie, indien één of meer van bovenstaande situaties zich voordoen. 
Het aftredend lid draagt zorg voor een adequate overdracht van lopende zaken in diens 
portefeuille. 

 
Overgangsbepalingen 
24. Vanaf inwerkingtreding van leden 1 t/m 23 van dit artikel geldt een overgangssituatie 

van zes maanden, waarbinnen leden in bestaande situaties belangenverstrengelingen als 
in dit artikel beschreven dienen te beëindigen. Na ommekomst van deze zes maanden 
komt dit lid 24 automatisch te vervallen. 

 
  



 

 

Overzichtstabel onverenigbare functies (illustratief, vervangt niet de artikelteksten) 

Functie/functie 
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Bondsraad           

Statutaire commissies
1
           

Reglementscommissie           

Kiescommissie           

Overige commissies           

Commissievoorzitters           

Sports director           

Wedstrijdsecretariaat           

Vertrouwenscontactperso
on 

          

Bondsarts           

Danssporters (algemeen)           

Danssporttrainers 
(algemeen) 

          

Juryleden van landelijke 
wedstrijden 

          

Danssporters in de top 24 
van de actuele WDSF 
rankings, in de top 6 van 
de actuele Nederlandse 
ranking van de Under 21 
Open Klasse en de 
Hoofdklassen (Adult en 
Senioren) van de NADB, 
hun trainers en hun 
eerstelijns familieleden 

          

Danssporters die 
deelnemen aan de NADB 
PD Teacher & Student 

          

Legenda tabel: /rood = niet verenigbaar,  = verenigbaar,  = niet van toepassing 
 

1
 Statutaire commissies: de kascontrolecommissie, atletencommissie, de tuchtcommissie van het Instituut 

Sportrechtspraak, de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. Hieronder wordt ook de functie 

van aanklager van het Instituut Sportrechtspraak gerekend.  

Bijlage - Eed of belofte gedragsregels integriteit  
Bij benoeming af te leggen door bestuursleden en bondsraadleden 



 

 

 
Bestuursleden en bondsraadleden moeten zich aan deze gedragsregels houden. Een 
bestuurslid of bondsraadlid die de eed of belofte aflegt, zweert of belooft dat hij of zij deze 
regels nakomt. 
 
Een bestuurslid of bondsraadlid zweert door de eed of belofte af te leggen dat hij of zij: 

 trouw is aan de statuten van de NADB en alle overige regels van de NADB zal 
eerbiedigen; 

 niet direct of indirect in welke vorm dan ook valse informatie heeft gegeven voor het 
verkrijgen van de positie; 

 voor het verkrijgen van de positie niemand iets heeft geschonken of beloofd en dat ook 
niet gaat doen; 

 voor het verkrijgen van de positie van niemand giften heeft aanvaard. En dat hij of zij aan 
niemand beloften heeft gedaan en dat ook niet gaat doen; 

 plichtsgetrouw en nauwgezet de taken vervult en zaken die hem of haar uit hoofde van 
de positie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan hij of zij het vertrouwelijke 
karakter moet inzien, geheim houdt voor anderen dan de personen die hij of zij vanuit de 
positie op de hoogte moet stellen; 

 zich gedraagt zoals een goed bestuurder of bondsraadlid betaamt, zorgvuldig, 
onkreukbaar en betrouwbaar is en niets zal doen dat het aanzien van de positie schaadt; 

 de regels omtrent het tegengaan van belangenverstrengeling zal uitdragen zonder hierbij 
oneigenlijk onderscheid te maken tussen groepen leden. 

 


