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INTRODUCTIE: VECHTSPORT IN NEDERLAND

• Dieptepunt 2010: chaos, evenementen 
ontspoorden, verwevenheid onder/bovenwereld

•Amsterdam verbood vechtsportgala’s: 
‘netwerkenbijeenkomsten criminelen’ 

•Geen centrale bond, geen ‘probleemeigenaar’

•Verbieden: kind met het badwater weggooien?

• Sport met twee gezichten: negatief én positief

•Gezondheid, pedagogische waarde, plezier

• Honderdduizenden beoefenaars en liefhebbers

• Crisis werd wake up call: reguleer of ga ten onder 



TOTSTANDKOMING VECHTSPORTAUTORITEIT

• Werkgroep opgericht o.l.v. Eberhard Van der Laan

• Support ministerie VWS en NOC*NSF

• Werkgroep werd duurzame organisatie: VA 

• Taak: kickboksen, thaiboksen en mma reguleren

• Doel: veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsport

• VA 2022: Bestuur, RvT, bureau, commissies, vrijwilligers



WAT HEEFT DE VA TOT NU TOE GEDAAN?

• Convenanten: alle vechtsportbonden gebonden

• Richtlijn vechtsportevenementen voor gemeenten

• Vraagbaak overheden: deugt deze organisatie?

• Promotorslicentie en matchmakerslicentie ingevoerd

• Verbod trappen en stoten naar het hoofd tot 18 jaar

• Fightpassport gelanceerd: eindelijk overzicht

• Zwarte lijst: rotte appels geweerd

• Aanpak grensoverschrijdend gedrag: o.a. Handboek, VCP

• Overeenkomst met de Dopingautoriteit

• Keurmerk voor vechtsportscholen ingevoerd



KEURMERK VECHTSPORTAUTORITEIT



SAMENWERKING MET GEMEENTEN

• Ontwikkeld i.s.m. ambtenaren Sport en Openbare orde 

• Objectiveren: wanneer voldoende, wanneer ondermaats?

• Acceptabel niveau afdwingen, cowboys weren

• Handvat in lokaal beleid: 
- grond weigeren vergunning vestiging
- voorwaarde toegang faciliteiten
- voorwaarde samenwerking: stadspas, etc.

• Opname in beleid wordt ondersteund door VA 

• Delen ervaringen van o.a. A’dam met andere gemeenten

• Introductie 2021, verplichting wedstrijddeelname in 2022

• Voorwaarde voor vergunning evenementen vanaf 2022



KEURMERK EN HET ASPECT VEILIGHEID

• Accommodatie en materialen

• Gezondheid

• Sporttechnisch kader

• Huisregels en omgangsnormen

- Welke gedragsregels

- Hoe/waar communiceer je die

- Beroepscode NLcoach

• Aanpak grensoverschrijdend gedrag

- Kennis genomen van Handboek Aanpak GOG

- Hanteert u vier ogen principe

- Hoe wijst u leden op bestaan VCP’en

- Hoe gaat u om met meldingen



KEURMERK: TUSSENSTAND 2021

• 193 aanvragen, waarvan 170  

toegekend

• Duidelijk beeld van sportscholen in het 

proces

• Lokale samenwerkingen: gemeente 

Den Haag, provincie Overijssel, etc.



KEURMERK EN U

1. Kan een keurmerk ook helpen om uw 

sport veilig te houden? Waarom wel of 

niet?

2. Wat is er nodig om een keurmerk 

succesvol te implementeren binnen uw 

sport?

3. Welke (veiligheids)aspecten kunnen 

nog meer onder het keurmerk worden 

geschaard?



MEER WETEN?

vechtsportautoriteit.nl/keurmerk

vechtsportautoriteit.nl/vertrouwenskwesties

Aanmelden maandelijkse nieuwsbrief: 

vechtsportautoriteit.nl/contact

info@vechtsportautoriteit.nl


