
 Keurmerk Vechtsportautoriteit
Brochure voor gemeenten



Nederlandse 
Vechtsportautoriteit

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) is de landelijke 
toezichthouder voor het kickboksen, Thaiboksen en Mixed Martial 
Arts (MMA) in Nederland. Daarnaast is het een onafhankelijk 
adviesorgaan voor gemeenten met betrekking tot deze 
vechtsporten. 

 De VA is expliciet geen bond en richt zich op sport-overstijgende 
maatregelen, die niet door onafhankelijke bonden en 
vechtsportorganisaties alleen kunnen worden ingevuld. 
 
 Ook houdt de VA toezicht op de kwaliteit van de 
vechtsportorganisaties en draagt het zorg voor de handhaving 
daarvan. 

 Het doel: het bereiken en bewaken van een gereguleerde, 
gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector.

 De VA is geassocieerd lid van NOC*NSF.
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Aanleiding

Een goed georganiseerde en veilige vechtsport begint bij de 
vechtsportscholen. Daar worden de opvoedkundige waarden van 
de vechtsport naar een breed publiek gebracht én zij trainen de 
kampioenen van morgen. 

Nu nog mag iedereen zich trainer noemen en les geven. Ook als ze 
amper ervaring hebben en geen enkele kennis van lesgeven. Hang 
een zak op in je schuur en noem jezelf sportschool: daar willen we 
als vechtsportsector van af. Het is heel belangrijk dat iemand voor 
de groep staat met kennis van zaken, en die van positieve invloed 
is op het karakter van de pupillen.

Daarom is het Keurmerk Vechtsportautoriteit in het leven 
geroepen. Het is een initiatief van de Nederlandse 
Vechtsportautoriteit, gesteund door het ministerie van VWS, 
NOC*NSF Centrum Veilige Sport en alle sportbonden die zich 
bezighouden met kickboksen, Thaiboksen en MMA in Nederland. 
Bij de ontwikkeling zijn ook deskundigen van gemeenten 
betrokken.
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Wat heeft een gemeente eraan?

Voor gemeenten is het belangrijk dat zij kunnen onderscheiden 
welke vechtsportscholen aan een set minimale vereisten voldoen, 
en welke vechtsportscholen ondermaatse aanbieders zijn die we 
het liefst zien verdwijnen. Het Keurmerk Vechtsportautoriteit 
maakt dit objectiveerbaar en zichtbaar, en geeft gemeenten een 
instrument om aanbieders binnen haar grondgebied naar een 
acceptabel niveau te brengen. 

Wat heeft het publiek eraan?

Met het keurmerk is het straks mogelijk om de kwaliteit van 
vechtsportaanbieders vast te stellen en naar buiten te brengen. 
Dan kunnen vechtsporters, ouders, (potentiële) 
samenwerkingspartners en gemeenten weten met wie zij te maken 
hebben. Gemeenten kunnen ondermaatse aanbieders uitsluiten 
van faciliteiten en subsidieprogramma's. Sportbonden en 
promotors zullen hen op den duur uitsluiten van evenementen. 
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Wat houdt het in?

Het keurmerk stimuleert vechtsportscholen op een veilige en 
opvoedkundig verantwoorde wijze met vechtsport om te gaan. 
Deelnemende vechtsportscholen doorlopen een online 
aanmeldprocedure, en kunnen vervolgens worden bezocht door 
auditors van de VA. 

Het Keurmerk Vechtsportautoriteit richt zich in eerste instantie op 
vijf thema’s:

1. Accommodatie en materialen

2. Gezondheid

3. Sporttechnisch kader

4. Gedragsregels en omgangsnormen 

5. Aanpak grensoverschrijdend gedrag: handhaving en sanctionering
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Het Keurmerk Vechtsportautoriteit is onlosmakelijk verbonden aan 
het licentiesysteem van de Nederlandse Vechtsportautoriteit. Elke 
vechtsportschool dient bijvoorbeeld over minimaal één 
gelicenseerde trainer te beschikken om in aanmerking te komen 
voor een keurmerk. Op den duur zullen vechtsportscholen zonder 
Keurmerk Vechtsportautoriteit worden uitgesloten van deelname 
aan evenementen, waardoor wedstrijdvechters hun heil elders 
moeten zoeken als zij nog aan wedstrijden willen deelnemen. 

Op termijn kan het keurmerk zich verder ontwikkelen. Het is 
denkbaar dat er later eisen worden toegevoegd aan de kwaliteit 
van de lesprogramma’s en zorg voor gezondheid en persoonlijke 
verzorging. Het keurmerk is daarmee ook van belang is voor 
recreatieve clubs. Bij de doorontwikkelingen zullen ook 
vertegenwoordigers van gemeenten worden betrokken.
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Sportschoolhouders kunnen zich vanaf januari 2021 aanmelden 
voor een keurmerk op de website van de Nederlandse 
Vechtsportautoriteit: www.vechtsportautoriteit.nl/keurmerk. 
Hier doorlopen ze een vragenlijst. Deels zijn het gesloten vragen, 
deels zijn het open vragen, en er wordt gevraagd enkele �lmpjes te 
uploaden, net als Verklaringen Omtrent Gedrag, EHBO-diploma’s 
en een aansprakelijkheidsverzekeringspolis. 

 Na de online aanmelding vindt een controle op afstand plaats. 
Als alles klopt, doet de VA de vechtsportschool het Keurmerk 
Vechtsportautoriteit toekomen, in de vorm van een geëmailleerd 
bordje, een elektronisch bewijs, een deursticker en banners voor 
de website. Ook worden zij toegevoegd aan het overzicht van 
vechtsportscholen met het keurmerk op de site van de VA.

Procedure
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In de maanden na de aanmelding kunnen sportschoolhouders 
bezoek krijgen van onze auditors, die ter plaatse komen kijken of 
de praktijk overeenkomt met wat is opgegeven, en of er 
verbeterpunten te vinden zijn. 

Na twee jaar vindt een nieuwe toetsing plaats met het oogmerk het 
Keurmerk Vechtsportautoriteit te verlengen. Mochten de 
omstandigheden op een sportschool ten negatieve veranderen, 
dan kan het keurmerk worden ingetrokken, met alle consequenties 
van dien.
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Procedure

Ga naar www.vechtsportautoriteit.nl/keurmerk voor meer 
informatie. Als er concrete vragen zijn vanuit de gemeente, dan kunnen 
die te allen tijde worden gesteld via info@vechtsportautoriteit.nl 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/keurmerk
https://www.vechtsportautoriteit.nl/keurmerk
mailto:info@vechtsportautoriteit.nl
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