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inleiding 
De Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT) behandelt beroepsprocedures, zoals 
omschreven in het Toetsreglement Sport. De laatste versie van dit Toetsreglement dateert van 14 
mei 2013. Het Toetsreglement maakt onderdeel uit van de sportbrede Kwalificatiestructuur Sport 
(KSS) 2012. 
 
Verschillende bonden maken gebruik van de CCBT1. Kandidaten die bij deze bonden hun Proeve(n) 
van Bekwaamheid (PVB) hebben afgelegd en 
• tegen een beslissing van de Toetsingscommissie van de bond op het bezwaar 

of 
• na een beslissing van de Toetsingscommissie van de bond inzake fraude in beroep willen gaan, 

kunnen dit beroep bij de CCBT aanhangig maken.   

   
Deze handleiding geeft de kandidaat een nadere toelichting op de beroepsprocedure bij de CCBT. 
Het is bedoeld als hulpmiddel om de procedure begrijpelijker en toegankelijker te maken. De 
procedure staat formeel omschreven in het Toetsreglement Sport. Deze handleiding is met de 
grootste zorg opgesteld, maar daar waar deze handleiding afwijkt van het Toetsreglement hebben 
de bepalingen uit het Toetsreglement altijd voorrang.  
 
 
 
 
 

 
1 Het gaat om de volgende bonden: Aikido Bond Nederland, Atletiekunie, Gehandicaptensport Nederland, Karate Do Bond Nederland, 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie, Koninklijke Nederlandse Hippisch Sportfederatie, Koninklijke Nederlandse Hockeybond, 

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bbond, Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Wandelbond Nederland, Nederlandse Boks Bond, Nederlandse Handboog Bond,  

Nederlandse Onderwatersportbond, Nederlandse Ski Vereniging, Nederlandse Sport Alliantie, Nederlandse Tafeltennis Bond, 

Nederlandse Triathlon Bond, Taekwondobond Nederland & Watersportverbond. 
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toelichting op de beroepsprocedure 
Hieronder staat een toelichting op de procedure bij de behandeling van een beroepszaak door de 
Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT). De toelichting is geschreven vanuit het 
perspectief van de kandidaat.  
 
Beroepsprocedure bij de CCBT 
1. Als een kandidaat van een bij de CCBT aangesloten sportbond het niet eens is met de beslissing 

van de Toetsingscommissie op zijn bezwaar of een uitspraak inzake fraude dan kan hij 
daartegen in beroep gaan bij de CCBT.   

 
2. De kandidaat stuurt een beroepschrift aan de CCBT. Dit kan door het sturen van een e-mail 

naar de ambtelijk secretaris van de CCBT via het adres: opleidingen@nocnsf.nl2. 

Het beroepschrift moet binnen 10 werkdagen na uitspraak van de Toetsingscommissie door de 
CCBT ontvangen zijn. Het beroepschrift bevat in ieder geval de volgende informatie:  
• Naam en adres van de kandidaat; 
• De datum waarop het beroepschrift wordt ingediend; 
• De gronden voor het beroep. 

 
Is het beroepschrift tijdig en volledig ingediend? 
• Ja: de CCBT bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van het beroepschrift aan de 

kandidaat. Op dit moment start de behandeling van het beroepschrift. 
• Nee, niet volledig: De kandidaat krijgt binnen 5 werkdagen bericht dat zijn beroepschrift niet 

volledig is met het verzoek het beroepschrift alsnog compleet te maken. Na ontvangst van dit 
bericht heeft de kandidaat hiervoor een termijn van maximaal 10 werkdagen.   

• Nee, niet tijdig: De kandidaat krijgt binnen 5 werkdagen bericht dat zijn beroepschrift niet tijdig 
is ingediend en om die reden niet in behandeling wordt genomen. De procedure eindigt hiermee.  
 

3. De CCBT vraagt de Toetsingscommissie van de bond om binnen maximaal 20 werkdagen na de 
start van de behandeling van het beroepschrift een verweerschrift in te dienen. Als de CCBT het 
verweerschrift heeft ontvangen, krijgt de kandidaat een afschrift hiervan.  

 
Besluit de CCBT tot een hoorzitting of wordt het beroepschrift schriftelijk behandeld? 
• Schriftelijk: De CCBT doet binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verweerschrift uitspraak 

in de beroepszaak.  
• Hoorzitting: Zie punt 4.  
 
4. De CCBT stelt een datum voor de hoorzitting vast. Deze datum is uiterlijk 30 werkdagen na 

ontvangst van het verweerschrift en wordt minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de zitting 
aangekondigd. De kandidaat laat de CCBT uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de hoorzitting 
weten wie er –naast hemzelf- bij de hoorzitting aanwezig zullen zijn. Getuigen kunnen tijdens de 
hoorzitting alleen worden gehoord na voorafgaande toestemming van de CCBT. Het staat de 
kandidaat altijd vrij om een raadsman mee te nemen naar de zitting. Ook dit dient vooraf te 
worden gemeld bij de CCBT.   

 

 
2 Voorafgaand, tijdens en na de behandeling van een beroepschrift verloopt alle communicatie met de CCBT via de ambtelijk 
secretaris. Het is niet mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de leden van de CCBT zelf.  

mailto:opleidingen@nocnsf.nl
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De CCBT doet binnen 30 werkdagen na de hoorzitting uitspraak in de beroepszaak. Naast de 
kandidaat ontvangen de Toetsingscommissie en het Bondsbestuur een kopie van de uitspraak.  
 
Hieronder vindt u een stroomschema van de behandeling van een beroepsprocedure.  
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veel gestelde vragen 
 
Welke kosten zijn er met een beroepsprocedure gemoeid? 
Bij de behandeling van een beroepsprocedure worden kosten gemaakt. Denk hierbij onder andere 
aan onkostenvergoedingen en de inzet van secretariële ondersteuning. Concrete bedragen zijn 
moeilijk aan te geven en onder andere afhankelijk van het feit of er een mondelinge behandeling van 
de zaak nodig is. Indicatief liggen de kosten tussen € 300 en € 800 per zaak, maar in de praktijk 
kunnen de kosten zowel hoger als lager dan deze bedragen uitvallen.  
 
Wie is verantwoordelijk voor de kosten van een beroepsprocedure? 
Elke bond heeft een eigen systematiek op basis waarvan de kosten van een beroepsprocedure 
worden verrekend. In sommige gevallen kan een deel van de kosten ook bij de kandidaat in 
rekening worden gebracht. Informeer altijd bij uw bond wat de hiervoor geldende regels zijn.   
 
Is het mogelijk om direct tegen de uitslag van mijn PVB in beroep te gaan bij de CCBT? 
In het Toetsreglement Sport is een duidelijke scheiding tussen bezwaar en beroep gemaakt. Een 
kandidaat tekent eerst bezwaar aan bij de Toetsingscommissie van zijn/haar bond. De 
Toetsingscommissie neemt een beslissing op dit bezwaar en pas daarna kan een kandidaat beroep 
aantekenen bij de CCTB. Tegen een beslissing van de Toetsingscommissie inzake fraude kan de 
kandidaat wel direct bij de CCBT in beroep gaan.  
 
Wat gebeurt er als mijn bond niet is aangesloten bij de CCBT? 
Als een bond niet is aangesloten bij de CCB dan moet de kandidaat beroep aantekenen bij de 
Commissie van Beroep voor Toetsing die conform het Toetsreglement Sport is ingesteld door de 
desbetreffende sportbond zelf. De CCBT is in dat geval niet bevoegd om het beroepschrift in 
behandeling te nemen. 
 
Kent elke procedure een mondelinge behandeling? 
Nee, uiteindelijk beslist de CCBT of er een mondelinge behandeling plaats vindt. De kandidaat kan 
wel altijd aangeven dat hij/zij prijs stelt op mondelinge behandeling van de procedure.  
 
Wie zijn bij de mondelinge behandeling aanwezig? 

Naast de leden en de secretaris van de CCBT en de kandidaat zelf, ontvangen ook de 
Toetsingscommissie en de betreffende bond een uitnodiging voor de mondelinge behandeling.  
 
Het staat de kandidaat altijd vrij om zich tijdens de behandeling door een raadsheer te laten 
bijstaan. Dit moet –mede met het oog op de beschikbare ruimte- altijd wel 5 werkdagen voor de 
zitting aan de CCBT worden medegedeeld.  
 
Als de kandidaat getuigen of andere betrokkenen voor de mondelinge behandeling wil uitnodigen, 
dan kan dit alleen na voorafgaande toestemming van de CCBT.



 

 

 


