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Annex A: NADB Gedragscode voor Juryleden 
 

1. Inleiding 
Het is de ambitie van de WDSF om de danssport een Olympische sport te laten worden. Het is daarom van 
groot belang om de reputatie van de danssport te bewaren en te verbeteren. Dit vereist dat de zaken in 
ethische en juridische zin goed zijn geregeld. Het gedrag van de betrokkenen bij de danssport moet de 
waarden en beginselen weerspiegelen, zoals die zijn opgenomen in het zogenaamde Olympisch Handvest. 
 
Deze Gedragscode is bedoeld om een basis aan gedragsregels te geven aan Juryleden en is gebaseerd op de 
Operating Policy – Code of Conduct and Standards of Ethics van de WDSF. De WDSF heeft deze Operating 
Policy ontwikkeld om de integriteit, competentie en effectiviteit van de jurypanels als geheel te behouden 
en te verbeteren. Juryleden worden door deze basis aan gedragsregels geholpen om het vertrouwen te 
krijgen van hun mede-juryleden, van de Deelnemers en van de dansbond die van hun diensten gebruik 
maakt. Daarnaast wordt het vertrouwen in de Juryleden vergroot bij sportbonden evenals het NOC*NSF, de 
media en bij het publiek in het algemeen. 
 
Vanzelfsprekend kan deze Gedragscode niet voorzien in alle mogelijke situaties, waarmee een Jurylid te 
maken kan krijgen. Het blijft altijd de individuele verantwoordelijkheid van ieder Jurylid om binnen deze 
Gedragscode te handelen naar de geest en de letter van de regels, om zich ethisch en professioneel op te 
stellen en om ervoor te zorgen dat alle Deelnemers worden beoordeeld op hun prestatie, zonder 
vooringenomenheid of dwang. 
 
Deze NADB Gedragscode geldt integraal voor alle Juryleden. Voor de Chairperson en Sportsdirector gelden 
daarnaast de bepalingen die van toepassing zijn verklaard in respectievelijk de artikelen 5.3.1 en 6.3.1 van 
het Officialsreglement. Alle Juryleden, Chairpersons en de Sportsdirector worden geacht zich te 
vereenzelvigen met de regels van deze Gedragscode. In aanvulling op deze Gedragscode zijn de 
gedragsregels als omschreven in het algemeen tuchtreglement, reglement seksuele intimidatie het 
dopingreglement en het reglement matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing op alle 
leden van de NADB, inclusief alle Officials. 
 
Waar in deze Gedragscode wordt gesproken over “Deelnemer(s)” wordt hieronder verstaan danssporters 
die als paar, individueel, in formatieteamverband of anderszins deelnemen aan Wedstrijden. 
 
2. Belangenverstrengeling 
2.1 Van belangenverstrengeling is sprake bij ieder belang, iedere relatie of activiteit die niet in 

overeenstemming is met de verplichting die een Jurylid heeft om te garanderen dat alle Deelnemers 
worden beoordeeld op hun prestatie, zonder vooringenomenheid of dwang. 

2.2 Belangenverstrengeling kan optreden als de persoonlijke belangen van een Jurylid van invloed zijn op 
het oordeel van het Jurylid of op zijn/haar mogelijkheden om te handelen in het belang van de 
dansers en daarmee in het belang van de NADB. 

2.3 Een Jurylid moet zich houden aan de regels van deze Gedragscode en zich terugtrekken uit het 
jurypanel, als er een sprake is van een mogelijke belangenverstrengeling. Als een jurylid onzeker is of 
er sprake is van belangenverstrengeling, kan hij/zij dit aangeven aan de Chairperson, die ervan een 
aantekening maakt in het verslag van de Chairperson. 

 
3. Regels voor Juryleden 
3.1 Een Jurylid mag een Wedstrijd niet jureren en moet zich terugtrekken uit het panel, als hij/zij weet of 

gelooft dat zijn/haar lichamelijke of geestelijke gesteldheid hem/haar niet in staat stelt om zijn/haar 
werk te doen zonder beperkingen. 

3.2 Een Jurylid mag een Wedstrijd niet jureren en moet zich terugtrekken uit het panel voor een 
bepaalde Klasse, als enige Deelnemer aan die Klasse een lid is van zijn/haar familie tot in de derde 
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graad. Deze verplichting geldt ook, als een Deelnemer officieel geen familielid is, maar er de facto 
wel een (familie)relatie bestaat of als het Jurylid zelf een relatie heeft met een van de Deelnemers. 

3.3 Een Jurylid dat een relatie heeft met een actieve wedstrijddanser mag gedurende een NADB-
evenement op geen enkel moment door deze persoon worden vergezeld naar een ruimte, waar 
hij/zij optreedt als Jurylid. Hieronder vallen ook het hotel, de VIP-ruimte, het restaurant en andere 
faciliteiten. Zodra de bovengenoemde wedstrijddanser niet meer actief is als wedstrijddanser is deze 
regel niet meer van toepassing. 

3.4 Een Jurylid mag een Wedstrijd niet jureren en moet zich terugtrekken uit het panel, als een ander 
Jurylid een lid is van zijn/haar familie tot in de derde graad. Deze verplichting geldt ook, als een 
Jurylid officieel geen familielid is, maar er de facto wel een (familie)relatie bestaat of als het Jurylid 
zelf een relatie heeft met een van de andere Juryleden. 

3.5 Het is een Jurylid niet toegestaan om geld, een beloning of andere goederen van waarde, gunsten of 
een beloning in de toekomst te accepteren van een Deelnemer, Organisator of een derde partij, die 
direct of indirect een mogelijk belang heeft bij het oordeel van het Jurylid. 

3.6 Een Jurylid mag geen valse voorstelling van zaken geven wat betreft zijn Jurylicentie en ervaring. 
3.7 Zodra een Jurylid zich heeft verbonden aan een bepaald evenement, wordt hij/zij gedurende het 

gehele evenement beschouwd als Jurylid en de Gedragscode is dan ook gedurende het hele 
evenement op hem/haar van toepassing. 

3.8 Het is een Jurylid niet toegestaan om te coachen, les te geven of op enige wijze advies te geven aan 
Deelnemers gedurende een evenement, waar hij/zij jureert.  

3.9 Een Jurylid mag niet dreigen om Deelnemers op een bepaalde manier te jureren. 
3.10 Een Jurylid mag Deelnemers op geen enkele manier bedreigen gedurende een Wedstrijd, die hij/zij 

jureert en waaraan deze Deelnemers meedoen. 
3.11 Een Jurylid moet zich onthouden van een openlijk standpunt betreffende Deelnemers die hij/zij 

jureert in een bepaalde Wedstrijd. 
3.12 Een Jurylid mag op geen enkele manier proberen om een ander Jurylid te beïnvloeden of te 

intimideren. 
3.13 Een Jurylid dat geen deel uitmaakt van een jurypanel mag gedurende dat evenement met een lid van 

het Jurypanel niet de prestatie van Deelnemers bespreken, en evenmin voorafgaande prestaties en 
resultaten. 

3.14 Een Jurylid mag de prestatie van Deelnemers niet bespreken met die Deelnemers voordat het 
evenement dat hij/zij jureert is afgelopen. 

3.15 Een Jurylid mag niet proberen de uitslag van een Wedstrijd te beïnvloeden anders dan door de 
Deelnemers te jureren op hun prestatie. 

3.16 Een Jurylid dat is aangewezen om een Wedstrijd te jureren is verplicht deze Wedstrijd strikt volgens 
de NADB-regels te jureren. 

3.17 Een Jurylid mag geen gedrag vertonen, dat erop gericht is voordeel te behalen voor enige 
Deelnemer. 

3.18 Een Jurylid zal niet valselijk verklaren officieel de NADB in enige vorm te vertegenwoordigen. 
3.19 Als een Jurylid gedurende een evenement spreekt met mede-Juryleden, toeschouwers, Deelnemers 

of trainers/coaches, mag hij/zij niet de prestatie van Deelnemers die hij/zij jureert bespreken, 
voordat het evenement is afgelopen. 

3.20 Een Jurylid mag geen gebruik maken van mobiele telefoons of andere vorm van persoonlijke 
elektronica op of vlak bij de wedstrijdvloer, zolang hij/zij jureert. Bij twijfel is de beslissing van de 
Chairperson hieromtrent bindend. 

3.21 Juryleden die aanwezig zijn op een evenement zonder er zelf te jureren, zijn ook gebonden aan de 
regels 3.6, 3.9, 3.11,3.12, 3.13, 3.17 en 3.18 van deze paragraaf. 

 
4 Gedrag van Juryleden in het algemeen 
4.1 Juryleden moeten zich gedragen in overeenstemming met de volgende gedragsregels: 

a) Een Jurylid mag zich niet op een twijfelachtige of ongepaste manier gedragen in het openbaar, op 
social media of bij enige aan de danssport gerelateerde functie, noch bij enige openbare 
gelegenheid. 
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b) Een Jurylid moet consistent, objectief en neutraal zijn in zijn/haar beslissingen. Jurering gebaseerd 
op vooroordelen ondermijnt de hele basis van een Wedstrijd. 

c) Een Jurylid mag het oordeel, de eerlijkheid of de betrouwbaarheid van zijn/haar mede-Juryleden 
niet in het openbaar ter discussie stellen. 

d) Als een Jurylid (in overeenstemming met de eerder genoemde regels in deze Gedragscode) 
Deelnemers jureert die hij/zij traint of heeft getraind in het verleden, wordt hij/zij geacht deze 
relatie niet van invloed te laten zijn op zijn/haar oordeel over deze Deelnemers. 

e) Een Jurylid moet zijn/haar vaardigheden in het jureren onderhouden en ontwikkelen door zichzelf 
te laten informeren over de ontwikkelingen in techniek en stijl en over ontwikkelingen in de 
NADB-regels en -beleid omtrent jureren. 

f) Een Jurylid mag tijdens een Wedstrijd niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of 
verdovende middelen en mag direct voorafgaande aan en tijdens de Wedstrijd geen alcoholische 
dranken of verdovende middelen gebruiken. 

g) Een Jurylid mag zich op geen enkele andere wijze zo gedragen dat het imago van de NADB 
daardoor wordt geschaad. 

h) Juryleden die aanwezig zijn op een evenement zonder er zelf te jureren zijn ook gebonden aan de 
artikelen 4.1 a), 4.1 c) en 4.1 g) van deze Gedragscode en eveneens aan de beslissing van de 
Chairperson van het desbetreffende evenement. 

 
4.2 Van ieder Jurylid dat is aangenomen om op een bepaald evenement te jureren, wordt verwacht dat 
hij/zij: 

a) Op tijd aankomt op de locatie en in goede fysieke en mentale conditie is. 
b) Zijn/haar aanwezigheid kenbaar maakt aan de Organisator en aan de Chairperson. 
c) Zich op de hoogte stelt van de timetable van de Wedstrijd. 
d) Beschikbaar is om de verplichtingen als Jurylid van de Wedstrijd te vervullen zoals gepland in de 

timetable. 
e) Zich gedurende het evenement zo gedraagt dat de goede reputatie van de NADB en de danssport 

in zijn geheel niet in het geding komt. 
 

4.3 Gedurende de Wedstrijd worden de Juryleden geacht: 
a) Uit elkaar te staan en op een plaats waar zij de Deelnemers niet belemmeren. 
b) Een plaats in te nemen van waaruit zij alle Deelnemers kunnen zien. 
c) Onafhankelijk te jureren en geen doorplaatsingen of resultaten te vergelijken met andere 

Juryleden. 
d) In geval niet elektronisch wordt gejureerd, hun juryformulier in te vullen en te ondertekenen met 

pen, inclusief de letter waaronder zij jureren. Bij correcties moeten die met pen van een paraaf 
worden voorzien.  

e) Geen pogingen te doen om achter namen, nummers en nationaliteiten te komen van de 
Deelnemers door het officiële programmaboekje te raadplegen en ook niet van de tussentijdse 
resultaten en plaatsingen van enig mede-Jurylid voor het einde van de Wedstrijd. 

f) De aanwijzingen van de Chairperson op te volgen. 
g) Zich slechts te concentreren op het jureren en geen contact te hebben met het publiek, mede-

Juryleden of Deelnemers noch iets te doen dat hem/haar zou kunnen afleiden, inclusief het 
gebruik van enige vorm van persoonlijke elektronica of camera. 

 
 


