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Keurmerk Vechtsportautoriteit

Het Keurmerk Vechtsportautoriteit wordt in 2021 officieel 
gelanceerd. Vanaf 2022 zal het verplicht zijn voor alle sportscholen 
die in Nederland aan wedstrijden mee willen doen. Dit betekent dat 
het makkelijker zal worden om onder sportscholen het kaf van het 
koren te scheiden. Dat is belangrijk omdat gemeenten, promotors, 
vechtsportbonden en natuurlijk sporters weten dat u als eigenaar 
van een sportschool aan alle eisen en benodigdheden voldoet. 
Geven uw trainers op een verantwoorde en deskundige manier les? 
Beschikt uw sportschool over de benodigde EHB(S)O-kennis en 
materialen? En hoe gaat uw sportschool om met zaken als 
grensoverschrijdend gedrag? Dit zijn voorbeelden van 
onderwerpen die aan de orde komen bij de aanvraag en toewijzing 
van het keurmerk.

U als sportschoolhouder moet natuurlijk weten waar u aan toe 
bent. Daarom staat in deze handleiding beschreven hoe de 
aanvraag en toewijzing van het Keurmerk Vechtsportautoriteit 
verlopen. De handleiding kan worden gebruikt om te kijken waar 
uw sportschool zich bevindt in het aanvraag- of toewijzingsproces. 
U ziet hier wat u kunt verwachten. In dit document vindt u ook een 
schema waarin de aanvraag en toewijzing van het keurmerk is 
uitgetekend.
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1.  Informatie over de aanvraag

Om de aanmeldprocedure te kunnen doorlopen, heeft u het 
volgende nodig:
•    Kamer van Koophandel-nummer sportschool
•    Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering sportschool
•    Video (+/- 15 seconden) van locatie en materialen
•    Foto EHBO-koffer
•    Kopie EHB(S)O-diploma van één of meerdere 
      sportschoolmedewerkers
•    Trainerslicentie van één of meer trainers
•    VOG van trainers die met minderjarige of hulpbehoevende  
     personen werken
•    Mogelijkheid om iDEAL-betaling te verrichten
     (bijdrage kosten Keurmerk: 100 euro)

Nadat u de vereisten (deze staan in het volgende hoofdstuk 
vermeld) voor het Keurmerk Vechtsportautoriteit goed heeft 
bestudeerd, de bovengenoemde zaken voorhanden heeft, en er 
zeker van bent dat uw sportschool aan de vereisten voldoet, kunt u 
beginnen aan de aanvraag van het keurmerk via onze website.

Nota Bene: Als uw sportschool meerdere locaties gebruikt, dient 
voor elke locatie apart een aanvraag te worden gedaan. Als u 
meerdere aanvragen achter elkaar wilt doen, dient u na elke 
aanvraag en betaling even uw internetbrowser af te sluiten en 
opnieuw op te starten. Dit voorkomt technische problemen in het 
aanvraagproces. 
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U begint de aanvraag met het invullen van een vragenlijst aan de 
hand van de thema’s die in het volgende hoofdstuk zijn 
beschreven. 

Als u alle vragen naar behoren heeft ingevuld, wordt u doorgeleid 
naar een pagina waar u de betaling voor het Keurmerk 
Vechtsportautoriteit kunt voldoen. 
 
De administratiekosten voor het keurmerk bedragen 100 euro. 
Dit bedrag kunt u overmaken met iDeal. Na het voldoen van de 
betaling wordt u teruggeleid naar onze website om de aanvraag af 
te ronden. Ook ziet u een link waarmee u uw factuur kunt 
downloaden. We adviseren om deze factuur goed te bewaren. 
Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw aanvraag. 

Hieronder staan de vereisten. Na elke vraag wordt er aangegeven 
op welke manier u op deze vraag dient te beantwoorden. 
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2.  Vereisten

Bestudeer, voordat u de aanvraag doet, goed de vereisten waaraan 
uw sportschool moet voldoen. Eerst wordt gevraagd om de 
gegevens van uw sportschool (zoals naam, adres, telefoonnummer, 
aantal leden, KvK-nummer, etc.). Daarna volgen vragen over vijf 
thema’s:

1.  Accommodatie en materialen
2.  Gezondheid
3.  Sporttechnisch kader
4.  Gedragsregels en omgangsnormen
5.  Grensoverschrijdend gedrag: aanpak en sanctionering

Sommige van de vragen zijn gesloten (JA / NEE). Andere vragen zijn 
open vragen waarbij u zelf een antwoord moet opschrijven. Ook 
zijn er vragen waarbij u een foto, video of document moet 
uploaden. Tot slot zijn er vragen waarbij u een hokje moet 
aanvinken. U kunt de aanvraag halverwege onderbreken, mocht u 
bijvoorbeeld merken dat u een document mist. U krijgt een link 
toegezonden zodra u pagina 1 van de aanvraag heeft ingevuld. Via 
deze link kunt u de onderbroken aanvraag hervatten.

Om de aanmeldprocedure te doorlopen, heeft u het volgende 
nodig:

Accommodatie en materialen
 
1. De vechtsportschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering
        voor de sporters en trainers afgesloten. De polis dekt alle
        activiteiten die worden uitgevoerd. Upload de 
        aansprakelijkheidsverzekering van uw vechtsportschool. 
        (Upload) 5



2. De vechtsportschool heeft een vergunning van de gemeente
        voor het in gebruik nemen van de locatie als sportfunctie 
        (inclusief brandveiligheid). (Gesloten vraag:  JA/NEE en  
        mogelijkheid om een bestand te uploaden)

3. Maak een video van ongeveer 15 seconden van uw locatie, 
        waarin ook de materialen te zien zijn. (Upload)
        
4. De vechtsportschool oefent haar activiteiten uit binnen de 
        kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving. (Gesloten 
        vraag: JA / NEE)

5. Alle materialen die door de vechtsportschool beschikbaar
        worden gesteld zijn in goede staat. (Gesloten vraag: JA / NEE)

6. De matten en/of vloer zijn hygiënisch en worden dagelijks 
        schoongemaakt. (Gesloten vraag: JA / NEE)

7. Er zijn voor dames en heren gescheiden of afsluitbare 
        kleedkamers en sanitaire voorzieningen die voldoende privacy
        bieden. (Gesloten vraag: JA / NEE)
 
Hierna volgt een mogelijkheid om een toelichting bij dit thema te 
geven.
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Gezondheid
 
8. De vechtsportschool draagt zorg dat er te allen tijde minimaal
        één persoon met een geldig EHB(S)O/BHV-diploma aanwezig is
        in de vechtsportschool. Upload een geldig EHB(S)O/BHV-
        diploma van één of meerdere personen die werkzaam zijn 
        voor uw vechtsportschool. (Upload)

9. De aanwezige EHBO-koffer is compleet. Daarnaast beschikt de
        vechtsportschool over voldoende ijspacks. Upload een foto 
        van de EHBO-koffer die aanwezig is in uw vechtsportschool, 
        met datum-verificatie. (Een recente krant met leesbaar de 
        datum, bijvoorbeeld.) (Upload) 

10. Is uw vechtsportschool in het bezit van een AED, of bent u op
        de hoogte van waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt?
        (Open vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)

11. Hoe wordt er binnen uw vechtsportschool omgegaan met 
        blessures of letselschade tijdens de training? Beschrijf in 
        minimaal 5 zinnen. (Open vraag: formuleer hier uw eigen 
        antwoord)

12. Wat is uw beleid rond technieken naar het hoofd bij jeugd tot
        18 jaar? (Open vraag: formuleer hier uw eigen antwoord)
     
Hierna volgt een mogelijkheid om een toelichting bij dit thema te 
geven.
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Sporttechnisch kader
 
13. Er is binnen de vechtsportschool minimaal één trainer met een
        geldige trainerslicentie volgens de Kwalificatie Structuur Sport
        (niveau 3). Deze is behaald bij een door NOC*NSF en 
        Nederlandse Vechtsportautoriteit erkende opleiding*. Upload
        het certificaat van uw trainer(s). (Upload)

              Indien een trainer géén trainerslicentie heeft, maar wél aantoonbare ruime en   
              relevante ervaring in binnen- en buitenland ('eerder verworven competenties')  
              kan de trainer in aanmerking komen voor vrijstelling. Meer informatie.
        

14. Alle trainers die werken met kwetsbare personen, zoals 
        minderjarigen, ouderen en mensen met een beperking, 
        moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag 
        (VOG) niet ouder dan 1 jaar, die is aangevraagd voor het 
        beoefenen van deze activiteiten. Upload de VOG’s van alle 
        trainers die met deze doelgroepen werkzaam zijn binnen uw
        vechtsportschool. (Upload)

Als uw organisatie gebruik maakt van vrijwilligers, kunnen zij een gratis 
VOG aanvragen, indien uw organisatie zichzelf registreert. Meer 
informatie: www.gratisvog.nl.

15. Welke (vecht)sporten biedt uw vechtsportschool allemaal aan?
        (Open vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)

Hierna volgt een mogelijkheid om een toelichting bij dit thema te 
geven.
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Gedragsregels en omgangsvormen
 
16. Welke gedragsregels/huisregels gelden er in het algemeen 
        binnen uw vechtsportschool en op welke manier zijn deze 
        zichtbaar en duidelijk voor iedereen? (Beschrijf in minimaal 
        5 zinnen of upload een foto of document van uw reglement).

17. U bent als vechtsportschool op vechtsportevenementen
        verantwoordelijk voor uw leden, hun aanhang en supporters.
        Op welke wijze zorgt u dat deze personen zich op een 
        fatsoenlijke wijze gedragen? En wat doet u als zij dit niet doen?
        (Open vraag: schrijf hier uw eigen antwoord. Als uw 
        sportschool niet meedoet aan wedstrijden kunt u dat hier 
        aangeven)

18. Welke regels hanteert u binnen uw vechtsportschool t.a.v. 
        alcohol, drugs en prestatie bevorderende middelen?  (Open 
        vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)

19. Uw vechtsportschool draagt zorg dat er binnen de
        vechtsportschool geen (reclame) uitingen te zien zijn die 
        gerelateerd zijn aan personen en organisaties die de sport in 
        diskrediet (kunnen) brengen of in strijd zijn met de 
        gedragsregels. (Vink het hokje aan als uw sportschool aan deze
        eis voldoet)

20. Uw vechtsportschool en medewerkers handelen conform de
        Beroepscode NLcoach (Vink het hokje aan als uw sportschool 
        aan deze eis voldoet)
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21. Uw vechtsportschool en alle leden, hun aanhang en 
        supporters conformeren en onderwerpen zich aan de 
        Algemene gedragsregels full contact vechtsporten en het 
        daaraan verbonden tuchtrecht (te downloaden op
        www.vechtsportautoriteit.nl). (Vink het hokje aan als uw
        sportschool aan deze eis voldoet)

22. De (te) late afmeldingen voor wedstrijden leiden tot veel
        ergernis. De sportschool is medeverantwoordelijk voor het
        juiste gewicht van de vechters en voor (te) late afzeggingen. 
        Bij herhaaldelijk afzeggingen is dit ook van invloed op het 
        behouden van het keurmerk. (Vink het hokje aan als uw 
        sportschool aan deze eis voldoet)
 
Hierna volgt een mogelijkheid om een toelichting bij dit thema te 
geven.

Grensoverschrijdend gedrag: aanpak en sanctionering
 
23. Welke stappen/protocollen worden binnen uw vechtsportschool
        gevolgd bij het signaleren of vermoeden van: seksuele  
        intimidatie, geweld, discriminatie, pesten of diefstal?
        (Open vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)
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24. Er zijn vertrouwenscontactpersonen opgeleid binnen de 
        vechtsportsector, bij wie mensen grensoverschrijdend gedrag
        kunnen melden. Hoe heeft u uw leden hierop gewezen? (Open
        vraag: schrijf hier uw eigen antwoord)

25. Uw vechtsportschool heeft kennisgenomen van het Handboek
        aanpak grensoverschrijdend gedrag van de Nederlandse 
        Vechtsportautoriteit en gebruikt het. (Gesloten vraag: JA / NEE)

26. Wordt bij omgang met minderjarigen binnen uw 
        vechtsportschool het 'vier ogen principe' gehanteerd? Dit 
        betekent dat een minderjarige niet alleen met één volwassene
        in een afgesloten ruimte is, maar dat er altijd een tweede
        volwassene zicht op de situatie kan hebben. (Gesloten vraag: 
        JA / NEE / NVT, in het geval er geen minderjarigen bij uw 
       sportschool sporten)

27. Uw vechtsportschool staat open voor mensen uit verschillende
        culturen en met verschillende achtergronden. De 
        vechtsportschool streeft naar gelijke behandeling van 
        personen en groepen. (Gesloten vraag: JA / NEE)

Hierna volgt een mogelijkheid om een toelichting bij dit thema te 
geven.
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Slotverklaring

•  Uw vechtsportschool zal te allen tijde volledige medewerking en
    toegang verlenen aan bestuurders en medewerkers van de 
    Nederlandse Vechtsportautoriteit om haar rol als 
    toezichthouder te kunnen uitvoeren. (Vink het hokje aan als uw
    sportschool aan deze eis voldoet)

•   U verklaart dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord. (Vink
     het hokje aan als u aan deze eis heeft voldaan)

•   Als er binnen uw vechtsportschool belangrijke wijzigingen 
    optreden ten opzichte van de ingevulde gegevens, geeft u deze
    door via: keurmerk@vechtsportautoriteit.nl. (Vink het hokje aan
    als u aan deze eis zult voldoen)
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Betaling

Na deze laatste pagina van het aanvraagformulier volgt de 
betaalprocedure. Pas na het voldoen van de betaling wordt de 
aanvraag verzonden.

Meerdere locaties?

Als uw sportschool meerdere locaties gebruikt, dient voor elke locatie 
apart een aanvraag te worden gedaan. Als u meerdere aanvragen 
achter elkaar wilt doen, dient u na elke aanvraag en betaling even uw 
internetbrowser af te sluiten en opnieuw op te starten. Dit voorkomt 
technische problemen in het aanvraagproces. 
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Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, zullen wij deze eerst
beoordelen. Binnen vier weken ontvangt u een reactie. We 
controleren uw beantwoording van de open en gesloten vragen en 
gaan uw ingezonden documenten na. Als alles klopt, komt uw     
sportschool het Keurmerk Vechtsportautoriteit toe. Daarnaast wordt 
uw sportschool met naam vermeld op onze website en wordt de 
locatie van uw gekeurde sportschool aangegeven op een digitale 
landkaart.

In de maanden na uw aanvraag kunt u onaangekondigd of 
aangekondigd bezoek krijgen van ons auditteam. Zij komen
controleren of de informatie in uw aanvraag overeenkomt met de 
praktijk in uw sportschool. Als er verbeterpunten zijn, krijgt u deze 
van ons digitaal opgestuurd. 
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3.  Controle en toewijzing



Als de praktijk tijdens het bezoek van ons auditteam op cruciale 
punten niet overeenkomt met de werkelijkheid, kan uw keurmerk 
worden ingevorderd.
 
Twee jaar nadat uw sportschool het Keurmerk Vechtsportautoriteit 
heeft ontvangen, zal er opnieuw toetsing van de vereisten van het 
keurmerk plaatsvinden. Het Keurmerk Vechtsportautoriteit is dus 
twee jaar geldig. Na twee jaar zal de aanvraagprocedure volledig 
opnieuw moeten worden doorlopen. Als de omstandigheden op uw 
sportschool ten negatieve veranderen, kan uw keurmerk worden 
ingevorderd.
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4.  Geldigheid



5.  Schema
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Bestudeer de eisen, 
 zie pag. 5

Vul het 
aanvraagformulier in, 
betaal de kosten en 
verzend de aanvraag

Binnen vier weken 
ontvangt u reactie

Aanvraag negatief 
beoordeeld? Dan 

sturen we u de 
verbeterpunten. Als u 

de verbeterpunten 
verwerkt, kunt u de 
aanvraag opnieuw 

doorlopen. Na 
goedkeuring kunt u 

alsnog het keurmerk 
ontvangen

Aanvraag positief 
beoordeeld? 

Gefeliciteerd, uw 
sportschool krijgt het 
keurmerk! U ontvangt 
de tastbare en digitale 

keurmerken en de 
naam van uw 

sportschool wordt op 
de landkaart van onze 

website getoond

VA-auditors bezoeken steeksproefgewijs Keurmerkhouders. Klopt de 
praktijk met wat is opgegeven?

Zo ja: u krijgt een positieve audit! Zien de auditors verbeterpunten? Dan 
krijgt u gelegenheid om ze door te voeren, gevolgd door een nieuwe 

audit. Als het goed is, krijgt u alsnog een positieve audit.
Duurzaam verzaken leidt tot intrekking van het Keurmerk
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