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Uitvoeringsbesluit code of ethics NADB 
Besluit genomen door het bondsbestuur op 1 december 2015 

 
Aanleiding 
Toen de WDSF begin dit jaar een code of ethics aannam, is tevens aanbevolen aan de aangesloten 
sportbonden om ofwel de code te incorporeren in de eigen reglementen, ofwel om een eigen code op te 
stellen. De NADB wenst een eigen code op te stellen, sterk gebaseerd op de WDSF code, maar deze is 
niet tijdig voor start van het dansseizoen 2016 gereed. Het is wel gewenst dat danssporters voorafgaand 

aan hun eerste wedstrijd verklaren dat zij zich aan regels voor goed gedrag zullen houden. Dit tijdelijke 
uitvoeringsbesluit voorziet in deze noodreparatie.  
 
Relevante bepalingen: 
Artikel 21 lid 7 statuten luidt: 
Het bondsbestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter, die een nadere 
regeling vereisen een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit heeft de kracht van een 

reglement, is voor alle leden bindend vanaf de datum van bekendmaking en dient door de eerst volgende 
bondsraad te worden bekrachtigd, dan wel alsdan als bepaling in de statuten of in een reglement te 
worden opgenomen. Een uitvoeringsbesluit mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen. 
 
Artikel 2.5.2 van het Wedstrijdreglement luidt:  

Danssporters dienen bij het aanvragen van de basislicentie te verklaren dat zij de code of ethics 
van de NADB zullen naleven.  

 

Uitvoeringsbesluit: 
Op grond van de bevoegdheid gegeven in artikel 21 lid 7 Statuten heeft het bondsbestuur van de NADB 
in haar vergadering van 1 december 2015 besloten dat tot nader orde de woorden “de code of ethics van 
de NADB” in artikel 2.5.2 van het Wedstrijdreglement gelezen moeten worden als “de strekking van de 
bepalingen van de code of ethics van de WDSF”.  

 
Toelichting:  
Door het uitvoeringsbesluit verklaren dansers dat zij de “strekking van de bepalingen van de code of 
ethics van de WDSF” zullen naleven. Daarmee wordt het belang van goed en sportief gedrag in onze 
sport onderstreept, vooruitlopend op een eigen NADB code.  
Een Uitvoeringsbesluit verplicht het bestuur statutair zo spoedig mogelijk een eigen code of ethics voor 
de NADB (in het Nederlands) op te stellen. Het uitvoeringsbesluit komt dan te vervallen. 

 
 

 

 

 


