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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 sportbonden en hun Toetsingscommissies een nadere toelichting op de 
werkwijze van de CCBT. De werkwijze en procedures staan 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.  
 
Deze handleiding gaat eerst in op het toezicht op en de samenstelling van de CCBT. Vervolgens 
komt de beroepsprocedure zelf aan bod. De handleiding wordt afgesloten met meer informatie over 
de kosten van de beroepsprocedure en een set van veel gestelde vragen.  
 
 
 
 
  

 
1 Het gaat om de volgende bonden: Aikido Bond Nederland, Atletiekunie, Gehandicaptensport Nederland, Karate Do Bond 
Nederland, Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie, , Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, Koninklijke 
Nederlandse Hockeybond, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, Koninklijke 
Nederlandse Schietsport Associatie, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Koninklijke Wandelbond Nederland, 
Nederlandse Boks Bond, Nederlandse Handboog Bond, Nederlandse Onderwatersportbond, Nederlandse Ski Vereniging, 
Nederlandse Sport Alliantie, Nederlandse Tafeltennis Bond, Nederlandse Triathlonbond, Taekwondobond Nederland & 
Watersportverbond 
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toezicht op en samenstelling van de CCBT 
De CCBT behandelt beroepsprocedures van meerdere sportbonden. Het toezicht op de CCBT 
wordt uitgevoerd door de ‘gezamenlijke besturen’. In de praktijk wordt hieraan invulling gegeven 
door een Klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van (een deel van) de aangesloten bonden 
zitten.  
 
De CCBT brengt periodiek verslag uit aan de Klankbordgroep. Ook wordt de Klankbordgroep 
geraadpleegd bij voorgestelde aanpassingen aan het Toetsreglement of de bijbehorende 
procedures. Aangesloten sportbonden en hun Toetsingscommissies worden op de hoogte gehouden 
van het overleg tussen CCBT en Klankbordgroep. Hiertoe ontvangen zij na afloop altijd het verslag 
van dit overleg.    
 
De CCBT kent minimaal drie en maximaal zeven leden. Op het moment dat er een vacature 
ontstaat, doet de CCBT een voordracht aan de Klankbordgroep voor een nieuw commissielid. De 
Klankbordgroep benoemt nieuwe leden van de CCBT op voordracht van de CCBT zelf. Benoeming 
gebeurt voor een periode van 4 jaar. Er is geen maximale zittingstermijn voor leden van de CCBT.  
 
Voor de behandeling van een beroepsprocedure stelt de CCBT uit haar midden drie leden aan. 
Hierbij wordt gestreefd naar minimaal één lid met een juridische achtergrond en minimaal één lid 
met deskundigheid op het gebied van toetsing. Leden van de CCBT die zitting hebben in een 
officieel orgaan van een aangesloten bond, behandelen geen beroepszaken van kandidaten van 
deze bond.  
 
Het secretariaat van de CCBT wordt gevoerd door NOC*NSF Academie voor Sportkader (ASK). Alle 
communicatie met de CCBT vanuit de bond en/of de Toetsingscommissie voorafgaand, tijdens en 
na de behandeling van een beroepsprocedure verloopt via de ambtelijk secretaris. Het is niet 
mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de leden van de CCBT zelf. De ambtelijk 
secretaris is te bereiken via: opleidingen@nocnsf.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:opleidingen@nocnsf.nl
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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 bond / Toetsingscommissie.  
 
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. Het beroepschrift moet binnen 10 
werkdagen na uitspraak van de Toetsingscommissie door de CCBT ontvangen zijn.  

 
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. De betrokken bond en 
de Toetsingscommissie ontvangen op dat moment een afschrift van het beroep.  

• 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.  

 
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. De kandidaat, de bond en de Toetsingscommissie ontvangen een afschrift 
van deze uitspraak.  

• 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 bond en de Toetsingscommissie laten de CCBT uiterlijk 5 werkdagen 
voorafgaand aan de hoorzitting weten wie hen bij de hoorzitting vertegenwoordigen. Zij worden 
ook geïnformeerd over degene die namens de kandidaat aanwezig zullen zijn. Getuigen of 
andere betrokkenen kunnen tijdens de hoorzitting alleen worden gehoord na voorafgaande 
toestemming van de CCBT. Het staat de bond of de Toetsingscommissie altijd vrij om een 
raadsman mee te nemen naar de zitting. Ook dit dient vooraf te worden gemeld bij de CCBT.   

 
De CCBT doet binnen 30 werkdagen na de hoorzitting uitspraak in de beroepszaak. De kandidaat, 
de bond en de Toetsingscommissie ontvangen een afschrift van deze uitspraak. 
 
Op de volgende pagina vindt u een stroomschema van de behandeling van een beroepsprocedure.  
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kosten van de beroepsprocedure 
Bij de behandeling van een beroepsprocedure worden kosten gemaakt. Denk hierbij onder andere 
aan onkostenvergoedingen en de inzet van secretariële ondersteuning. De uiteindelijke kosten per 
zaak zijn onder andere afhankelijk van het feit of er een mondelinge behandeling van de zaak nodig 
is. 
 
Sportbonden betalen een vast bedrag per jaar voor deelname aan de CCBT. Daarnaast wordt een 
vergoeding per procedure in rekening gebracht aan de bond.  
 
Jaarlijkse vergoeding  
De vaste vergoeding per jaar bedraagt € 175,00 per sportbond. Dit bedrag wordt gebruikt om de 
benodigde infrastructuur in stand te houden en afstemming tussen de CCBT en de Klankbordgroep 
mogelijk te maken.  
 
Vergoeding per procedure 
In het doorbelasten van de kosten wordt onderscheid gemaakt tussen procedures met en 
procedures zonder een mondelinge behandeling. 
Procedure zonder mondelinge behandeling € 300,00 per procedure 
Procedure met mondelinge behandeling € 800,00 per procedure 
 
Doorbelasting kosten aan kandidaat 
Deelnemende bonden kunnen er voor kiezen om een deel van de kosten aan de kandidaat door te 
belasten. Om de toegankelijkheid van de CCBT te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat de 
kandidaat geen onredelijke kosten in rekening gebracht krijgt. De ASK geeft sportbonden de 
volgende richtlijnen mee voor doorbelasting van de kosten aan de kandidaat: 
• Er kan geen sprake zijn van doorbelasting van de kosten aan een kandidaat als hij/zij door de 

CCBT in het gelijk worden gesteld. 
• De maximaal door te belasten kosten per procedure zijn € 200.   
• Kandidaten kan worden gevraagd bij het indienen van het beroep al een bedrag te betalen (bv. 

€ 50). Dit bedrag wordt terug gestort als de kandidaat in het gelijk wordt gesteld.  

 
Zoals gezegd staat het bonden vrij om zelf invulling aan deze regeling te geven. In alle gevallen dient 
het voor de kandidaat duidelijk te zijn wat de financiële risico’s van een beroepsprocedure 
inhouden. Idealiter communiceert de bond hierover op zijn website en krijgt de kandidaat deze 
informatie bij de uitspraak op zijn bezwaar.   
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veel gestelde vragen 
 
Kent elke procedure een mondelinge behandeling? 
Nee, uiteindelijk beslist de CCBT of er een mondelinge behandeling plaats vindt. De 
Toetsingscommissie kan in haar verweerschrift wel altijd aangeven dat 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 bond 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 bond getuigen of andere betrokkenen voor de mondelinge behandeling wil uitnodigen, dan 
kan dit alleen na voorafgaande toestemming van de CCBT.  
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