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Voorwoord 

 

 

In de eerste anderhalf jaar van het bestaan van de Nederlandse Vechtsportautoriteit meldde de organisatie 

zich als nieuwe kracht in de Nederlandse vechtsportwereld. Dat was voor veel mensen even wennen – ook 

voor onszelf. 2019 werd het jaar waarin de VA zich echt moest vestigen. Inmiddels is de VA bijna niet meer 

weg te denken.  

 

De sporten onder ons toezicht blijven groeien. Vele tienduizenden recreanten trainen minstens een keer 

per week in een vechtsportschool. Ruim zevenduizend wedstrijdvechters werden ingeschreven in het 

Fightpassport-systeem. Zij vochten samen duizenden kickboks-, Thaiboks- en MMA-partijen op de ruim 200 

evenementen die in 2019 onder auspiciën van onze convenantpartners werden georganiseerd. Het 

merendeel van deze wedstrijden werd gevochten door de jeugd.  

 

De alsmaar toenemende populariteit van onze sporten bleek ook in december. 31.000 mensen in het 

Gelredome en 3,5 miljoen mensen voor de tv zagen hoe Rico Verhoeven en Badr Hari het tegen elkaar 

opnamen. Een evenement dat zonder wanklank verliep. Steeds vaker schuiven sporters en analisten aan bij 

de grote sportprogramma’s en late night shows op de publieke en commerciële zenders. Op al die podia 

zien we wereldtoppers die zijn opgegroeid in de Nederlandse vechtsportscholen. Ze vochten zich naar de 

top op de Nederlandse evenementen. Iets waar de vechtsportsector trots op mag zijn. 

 

De enorme groei is verheugend, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. De VA benoemt ze, 

draagt ze uit en handhaaft. We namen verschillende nieuwe en vernieuwende maatregelen, waardoor de 

sport op alle niveaus steeds beter georganiseerd is. Daar krijgen we gelukkig veel positieve respons op van 

binnen en buiten onze wereld. Er zijn steeds meer ondernemers, vrijwilligers en sporters die hun sport de 

goede kant op brengen en houden. We ontwikkelen een cultuur waar we elkaar aanspreken en durven te 

sanctioneren. Dat draagt bij aan de groeiende en hopelijk blijvende populariteit van onze sporten. De 

kinderen weten de sportscholen massaal te vinden. We zijn de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport dankbaar dat dit gezien en gewaardeerd wordt; de VA is inmiddels een erkende kracht die nog eens 

tot 2023 door mag. In de vechtsportwereld lopen we mondiaal voorop en zetten we de juiste toon. Daar 

staan we voor en daar zijn we met elkaar trots op. 

  

 

Herbert Dekkers 

Voorzitter bestuur Nederlands Vechtsportautoriteit 
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1.1 Wie zijn wij 

De VA is landelijk toezichthouder voor de full contact vechtsportsector en richt zich specifiek op het 

reguleren van kickboksen, Thaiboksen (ook bekend als Muay Thai) en Mixed Martial Arts (MMA). Daarnaast 

is de VA onafhankelijk adviesorgaan voor overheden m.b.t. deze sporten. De VA is expliciet geen bond en 

richt zich op sport-overstijgende maatregelen, die niet door onafhankelijke bonden en 

vechtsportorganisaties alleen kunnen worden ingevuld. De VA houdt ook toezicht op de kwaliteit van de 

vechtsportorganisaties, en draagt zorg voor een adequate handhaving. De VA is geassocieerd lid van 

NOC*NSF. 

 

De vechtsportsector is organisatorisch versnipperd en (zelf)regulering bleek onvoldoende. De VA is het 

vervolg op het werk dat de Stuurgroep Regulering full contact vechtsporten (vanuit NOC*NSF) vanaf 2014 

verrichtte. Aanleiding was dat meerdere vechtsportgala's uit de hand waren gelopen. Daarnaast bleek 

verwevenheid tussen onder- en bovenwereld bij sommige vechtsportevenementen. Er waren bovendien 

wedstrijden tussen kinderen zonder deskundige begeleiding. Het pedagogische beleid, de kwaliteit en 

veiligheid zijn niet bij gebaat bij versnippering. Daarom heeft de sector zelf ook gepleit voor één centraal 

orgaan dat regie voert op de belangrijkste onderwerpen. Dit werd de Nederlandse Vechtsportautoriteit.  

  

1.2 Doelstelling 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft als doel 'het bereiken en bewaken van een gereguleerde, 

gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector'. 

  

1.3 De taken 

De Vechtsportautoriteit heeft een toezichthoudende rol en richt zich specifiek op het reguleren van de full 

contact vechtsporten kickboksen, Thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA). In samenspraak met het de 

sector zijn vijf maatregelen uitgewerkt die de VA samen met de vechtsportsector en de overheid uitvoert. 

Deze maatregelen moeten bijdragen aan een verantwoorde en integere vechtsportbeoefening: 

1 Eén richtlijn voor de organisatie van full contact vechtsportevenementen die alle promotors, bonden 

en gemeenten hanteren 

2 Het invoeren van een leeftijdsgrens voor wedstrijddeelname voor trappen en stoten naar het hoofd bij 

de jeugd 

3 Het invoeren van één uniform digitaal wedstrijdboekje ter bevordering van alle full contact 

vechtsporters 

4 Eén licentiesysteem voor promotors, trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters en ringartsen 

5 Het monitoren van de kwaliteit van de vechtsportscholen 
  

De Vechtsportautoriteit ontwikkelt en concretiseert deze maatregelen. Zij ziet erop toe dat de deze 

maatregelen adequaat worden toegepast, in samenwerking met de overheid en vechtsportorganisaties. 
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2.1  Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van de Nederlandse Vechtsportautoriteit houdt toezicht op het bestuur en de 

ontwikkelingen binnen de sector. De leden, afkomstig uit de overheid- en sportsector, zijn: 

• Onno van Veldhuizen (voorzitter), burgemeester van Enschede 

• Jan Loorbach, advocaat, sportbestuurder en voormalig topsporter 

  

2.2 Bestuur  

Het bestuur van de Nederlandse Vechtsportautoriteit bestaat uit onafhankelijke leden die affiniteit en 

ervaring hebben met openbaar bestuur, toezicht, (vecht)sport, veiligheid en gezondheid, en bestaat uit: 

• Herbert Dekkers (voorzitter), manager Omgevingsdienst 

• Peter Kwint, Tweede Kamerlid SP 

• Bas Pijnenburg, Orthopedisch chirurg 

• Marcel Scholtes, senior onderzoeker ministerie van Justitie en Veiligheid  

• Diederik van Omme, advocaat 

• Eric Lagendijk, zelfstandig consultant 
  

2.3 Commissies Nederlandse Vechtsportautoriteit 

Om de Nederlandse Vechtsportautoriteit te ondersteunen, is een aantal commissies in het leven 

geroepen die bestaan uit betrokken experts uit verschillende vakgebieden van de sector. Deze 

commissies zijn bedoeld om op langere termijn aandacht te geven aan specifieke onderwerpen en het 

bestuur daarover van advies te voorzien. De commissies komen gemiddeld zo'n drie keer per jaar samen 

en bestaat uit vrijwilligers. De vijf commissies zijn: 

1 Evenementen en gala's 

2 Medisch en gezond 

3 Kwaliteit en licenties 

4 Technische commissie 

5 Communicatie 
 

2.4 Bureau Nederlandse Vechtsportautoriteit 

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau van de VA. Dit bestond tot het najaar 

van 2019 uit één persoon: Farid Gamei. Sinds 1 september 2019 wordt manager Farid ondersteund door 

een stagiair, Julian Huijsse, voor een periode van twee jaar. Julian volgt de opleiding Sportbeleid en 

Sportmanagement aan de Universiteit van Utrecht. Op 1 oktober is Barry Smit in dienst getreden van 

het bureau. Hij houdt zich vier dagen in de week bezig met de communicatie van de organisatie. Het 

bureau is gehuisvest op het Amsterdamse stadhuis, waar het van de gemeente werkplekken ter 
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beschikking heeft gekregen op de afdeling Sport en Bos. De VA is Amsterdam zeer erkentelijk voor deze 

ondersteuning in natura. 

 

2.5 Auditteam Nederlandse Vechtsportautoriteit 

De controle op de evenementen wordt ieder weekend uitgevoerd door auditors van de VA. Er is 

inmiddels een groep van ongeveer 25 auditors gevormd. Dit zijn vrijwilligers, meestal met een 

beroepsmatige kennis van controleprocessen, zoals rechercheurs, inspecteurs en boekhouders, met 

liefde voor de vechtsport. Zij richten zich onder meer op de gezondheid van de sporters, de veiligheid 

van het publiek en de financiële transparantie van de organisatie. Ze kijken of iedereen zich aan de 

gemaakte afspraken houdt en helpen promotors en bonden om de evenementen naar een nog hoger 

niveau te tillen. 
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Inleiding 

Nederland kent niet één bond voor kickboksen, Thaiboksen en MMA, maar een aantal verschillende 

organisaties die vaak ‘bond’ worden genoemd. Deze bonden zijn niet te vergelijken met de traditionele 

ledenbonden uit het Nederlandse sportlandschap, zoals de KNVB of de NeVoBo. Ze voeren deels 

bondstaken uit, zoals het leveren van scheidsrechters en onafhankelijke juryleden, maar veel andere 

bondstaken kunnen of willen zij niet op zich nemen. Om te zorgen dat deze organisaties zich steeds 

meer kunnen waarmaken als bond, heeft de VA een convenant opgesteld waarin staat waar een bond in 

Nederland aan moet voldoen om auspiciën te mogen verlenen over een evenement. In 2018 werd het 

eerste convenant opgesteld, en sinds dien wordt het elk jaar aangevuld met nieuwe maatregelen die het 

niveau verder moeten schroeven. In dit convenant vindt de praktische vertaling plaats van onderstaande 

maatregelen.  

 

3.1 Maatregel 1: Eén richtlijn voor de organisatie van full 
contact vechtsportevenementen die alle promotors, 
bonden en gemeenten hanteren 
 

Implementatie handreiking organisatie van full contact vechtsportevenementen 

In 2017 publiceerde de Nederlandse Vechtsportautoriteit de 'Richtlijn voor vechtsportevenementen'. 

Deze richtlijn heeft tot doel de kwaliteit van vechtsportgala's te vergroten en te waarborgen, onder 

meer door duidelijke afspraken te maken tussen gemeenten en vechtsportsector. Het is voor alle 

partijen het beste als gemeenten en sector hier op eenzelfde wijze tegenaan kijken: met veiligheid, 

gezondheid, goed pedagogisch klimaat en kwaliteit als kernbegrippen. De richtlijn is bedoeld als 

checklist voor evenementorganisatoren (promotors, bonden) en als toets voor gemeenten in het kader 

van het vergunningenbeleid. De richtlijn voor evenementen is tot stand gekomen in overleg met 

verschillende stakeholders zoals NOC*NSF, vechtsportbonden, VNG, VSG, promotors en gemeenten. Het 

is bij alle gemeenten in Nederland onder de aandacht gebracht in samenwerking met de VNG, VSG en 

NOC*NSF.  

 

In de richtlijn voor vechtsportevenementen zit een checklist waarin zes belangrijke onderdelen voor het 

vechtsportevenement ter sprake komen en daarbij verschillende aandachtspunten genoemd worden. 

Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

1 Financiële transparantie 

2 Openbare orde en veiligheid 

3 Gezondheid sporters 

4 Fair Play 

5 Good Governance 

6 Sociaalpedagogisch klimaat 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Handreiking%20gemeentelijk%20beleid%20regulering%20vechtsportgalas(2).pdf
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De pomotors en bonden van de evenementen zijn door middel van een convenant met de Nederlandse 

Vechtsportautoriteit gehouden aan de richtlijn voor evenementen. In 2019 is de uitrol van deze 

maatregelen volgens plan verlopen.  

 

Auditteam  

Om in de praktijk te toetsen of de vechtsportevenementen ook daadwerkelijk voldoen aan de gemaakte 

afspraken werd in 2018 een auditteam opgericht. In 2019 groeide dit team uit tot bijna 25 personen. Zij 

bezoeken steekproefsgewijs vechtsportevenementen door het hele land en beoordeelt onafhankelijk of 

de richtlijn voor vechtsportevenementen adequaat in de praktijk wordt gebracht. Dit uiteraard om de 

kwaliteit van vechtsportevenementen (waar nodig) nog meer te verbeteren.  

 

In 2019 heeft het auditteam 30 evenementen bezocht en beoordeeld, met in grote lijnen positieve 

uitkomsten. De VA heeft evenementen van alle actieve bonden in Nederland bezocht. De audits vinden 

altijd plaats in samenwerking met de gemeente. Die geven unaniem aan blij te zijn met de audits van de 

VA, en zien dit dan ook als een meerwaarde. Ze maken gemeenten meer betrokken bij vechtsport. De 

VA heeft uiteraard de uitkomsten van het eerste jaar geëvalueerd. Zo is met elkaar besproken hoe de 

kwaliteit en het proces van de audits verbeterd kunnen worden. Beoordelen we de goede onderwerpen 

van elk evenement, en doen we dat op een betrouwbare, transparante en zuivere manier? In 2019 zijn 

voor het eerst ook onaangekondigde audits uitgevoerd. Op basis van de ervaringen in 2019 zullen in 

2020 ook mystery guests evenementen bezoeken. 

 

3.2 Maatregel 2: Het invoeren van een leeftijdsgrens voor 
wedstrijddeelname voor trappen en stoten naar het 
hoofd bij de jeugd 
 

Historisch: verbod op trappen en stoten naar het hoofd voor vechtsporters onder de 18 jaar 

 Vanaf 1 januari 2020 is het voor kickboksers, Thaiboksers en MMA-beoefenaren onder de 18 jaar in 

Nederland niet langer toegestaan te trappen en te stoten naar het hoofd. De Nederlandse 

Vechtsportautoriteit voerde deze maatregel per 1 januari 2018 gefaseerd in. Vanaf die datum gold dit 

verbod voor jongeren onder de 16 jaar en per 1 januari 2019 voor jongeren onder de 17 jaar. Ook is er 

per 1 januari 2018 een ondergrens vastgesteld zodat kinderen pas vanaf 10 jaar de ring in mogen, en zijn 

MMA- wedstrijden pas toegestaan vanaf 18 jaar. Deze maatregelen zijn door de sector – soms met 

tegenzin - aanvaard: tijdens audits en informele bezoeken zijn in 2019 geen overtredingen 

geconstateerd. 

  

Het trappen en stoten naar het hoofd is schadelijk voor de gezondheid van vechtsporters. Onderzoek 

naar de gezondheidseffecten wijst uit dat niet alleen een knock-out leidt tot hersenschade. Ook het keer 
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op keer raken van het hoofd tast de hersenfunctie aan. Bovendien blijkt dat zowel op korte als lange 

termijn gezondheidseffecten optreden als gevolg van deze impact op het hoofd. Het gaat daarbij in het 

bijzonder om vergeetachtigheid, duizeligheid, aantasting van het spraakvermogen en hogere kans op 

vervroegde intreding van Parkinson, Alzheimer en dementie. 

  

Ervaren ringarts en VA-bestuurslid Bas Pijnenburg: "Dit is een historische stap voor het kickboksen, 

Thaiboksen en MMA in Nederland. Wij zijn sinds jaar en dag het land van de grote 

vechtsportkampioenen, maar hebben ook een verantwoordelijkheid als gidsland in de ontwikkeling van 

deze sporten. Die maken we hiermee waar, door de gezondheid van sporters voorop te stellen." 

  

De Vechtsportautoriteit heeft gekozen voor een leeftijdsgrens van 18 jaar. Dit is de leeftijd waarop 

jongeren voor de wet zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes en geacht worden de consequenties 

van hun beslissingen te overzien. Bovendien wijzen medici erop dat (frequente) hersenschuddingen op 

jonge leeftijd nog schadelijker zijn dan op latere leeftijd, omdat juist op jonge leeftijd de hersenen nog 

volop in ontwikkeling zijn. 

  

Ernesto Hoost, voormalig viervoudig K1 – kampioen: "Het is goed dat er eindelijk één lijn wordt 

getrokken tussen verschillende organisaties die zich met wedstrijden en regels bezighouden. Ik ben pas 

op mijn 18e begonnen met wedstrijden en toch uitgegroeid tot meervoudig wereldkampioen. Het is maar 

de vraag of dat gelukt was als ik voor die tijd tegen klappen op mijn hoofd was aangelopen". 

  

De Vechtsportautoriteit houdt toezicht op de handhaving van deze maatregel door vechtsportgala's te 

bezoeken. Daarnaast komt zij in actie op basis van meldingen. Gemeenten wordt geadviseerd alleen 

evenementenvergunningen af te geven aan organisatoren die zich onder meer aan deze maatregel 

houden. Dit is nodig omdat verschillende bonden en organisatoren uiteenlopende regels en 

leeftijdsindelingen hanteren. 

  

Gevolgen implementering leeftijdsgrens  

De vechtsportsector is verdeeld over waar een leeftijdsgrens precies moet liggen, maar geeft aan blij te 

zijn dat in Nederland nu één lijn wordt getrokken. Inmiddels heeft de VA contact met organisaties in 

andere landen die actief kijken naar de implementatie van een leeftijdsgrens. Ook zij zien dat er steeds 

meer onderzoeken zijn die de negatieve impact op de hersenen vaststellen. De VA deelt actief kennis en 

ervaringen met deze organisaties.  
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3.3 Maatregel 3: Het invoeren van één uniform digitaal 
wedstrijdboekje ter bevordering van alle full contact 
vechtsporters 
 

Aanleiding Fightpassport 

Tot de invoering van het Fightpassport door de VA hanteerde alle bonden hun eigen wedstrijdboekje. 

Dit was een probleem, omdat wedstrijdvechters bijna altijd met meerdere bonden te maken hadden, en 

de informatie door de bonden onderling niet uitgewisseld werd. Er was nooit een eenduidig overzicht 

van de actuele status (ook niet in medisch opzicht) van elke wedstrijdvechter. Zo zou theoretisch gezien 

een vechter die knock-out is gegaan of geschorst is bij de ene bond, bij de andere bond gewoon mee 

kunnen doen aan wedstrijden. Ook was er geen eenduidig overzicht van hoeveel wedstrijden iemand 

had gevochten. Dit betekent dat een zeer ervaren sporter tegen een veel minder ervaren sporter zou 

kunnen komen te staan, wat pedagogisch en medisch niet wenselijk is.  

  

Om dergelijke situaties tegen te gaan, heeft de VA het zogeheten Fightpassport ontwikkeld. Het is een 

uniform, digitaal systeem dat fungeert als wedstrijdboekje voor alle kickboksers, Thaiboksers en Mixed 

Martial Arts beoefenaars. Alle organisaties (bonden) die auspiciën verlenen over de evenementen in 

Nederland gebruiken inmiddels dit systeem, waardoor er een duidelijk overzicht is van de geschiedenis 

en actuele status - ook in medisch opzicht - van elke wedstrijdvechter. Het uniforme digitale 

wedstrijdboekje helpt de veiligheid en gezondheid van de vechtsporters te vergroten.  

 

K1-kampioen Roël Mannaart:  

“Dit maakt in één keer een eind aan alle onduidelijke rompslomp met die papieren boekjes. 

Daardoor wist je soms niet eens precies tegen wie je echt stond te vechten. Hopelijk is dit een 

opstap naar het uniformeren van alle regels en afspraken van alle partijen.’’ 

 

In 2019 is het systeem verder ontwikkeld op basis van de feedback van gebruikers. Inmiddels is het 

praktisch niet meer mogelijk om wedstrijden te vechten zonder een Fightpassport. Promotors en 

bonden schrijven geen sporters meer in die geen VA-nummer kunnen overleggen.  

 

Eind 2019 stond ruim 7.500 wedstrijdvechters in dit systeem ingeschreven. Hiervan was 75% man en 

25% vrouw. Verder valt op dat ruim de helft van de wedstrijdvechters in Nederland minderjarig is. Dat 

gegeven zal mensen nog eens extra doen beseffen welke verantwoordelijkheid alle betrokkenen hebben 

voor het bewaken van de gezondheid en veiligheid van onze sporters.   
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3.4 Maatregel 4: Eén licentiesysteem voor promotors, 
trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters en 
ringartsen 
 

De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft een promotorslicentie ontwikkeld die via de 

convenantpartners zijn uitgegeven. Hierdoor zijn alle actieve promotors in Nederland die iets willen 

organiseren onder meer gebonden aan de Algemene gedragsregels full-contact vechtsporten, en 

moeten ze een VOG kunnen overleggen.  

 

Voor trainers/coaches bestaan verschillende opleidingen. De VA erkent allen de opleidingen die zijn 

ontwikkeld binnen de kwalificatiestructuur sport (KSS) van sportkoepel NOC*NSF.  

 

De Vechtsportautoriteit stimuleert bonden om goed gestructureerde kaderopleidingen te verzorgen, 

maar dit kwam in 2019 nog maar matig van de grond. Opleidingen voor juryleden en scheidsrechters 

zullen in 2020 nader ontwikkeld moeten worden, waarbij de VA de kwaliteit zal bewaken in nauw 

contact met NOC*NSF/ASK.  

 

De medische commissie van de Vechtsportautoriteit bereidt momenteel voor actieve ringartsen een 

jaarlijkse bijscholingscursus voor. Deze zal in de loop van 2020 georganiseerd worden.  

 

3.5 Maatregel 5: Het monitoren van de kwaliteit van de 
vechtsportscholen 
 

Een goed georganiseerde en veilige vechtsport begint bij de vechtsportscholen. Hier worden de 

pedagogische waarden van de vechtsport voor een breed publiek ingezet én de kampioenen van 

morgen getraind. Voor individuele vechtsportscholen en voor de sector in algemene zin is het belangrijk 

dat goede vechtsportscholen zich kunnen onderscheiden, en ondermaatse sportscholen op den duur 

verdwijnen.  

 

Keurmerk 

Met een keurmerk voor vechtsportscholen is het straks mogelijk om de kwaliteit van 

vechtsportaanbieders vast te stellen en naar buiten te brengen. Dan kunnen (potentiële) 

samenwerkingspartners, vechtsporters, belangstellenden en de overheid weten met wie zij te maken 

hebben. Een keurmerk geeft lading aan het gewenste beeld dat we bij een vechtsportschool hebben. 

Vechtsportscholen worden gestimuleerd op een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze met 

vechtsport om te gaan. Voor externe partijen als ouders en gemeenten wordt duidelijk wat de ‘goede’ 

vechtsportscholen zijn.  
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Het keurmerk voor vechtsportscholen richt zich primair op vijf thema’s: 

1 Accommodatie en materialen 

2 Gezondheid 

3 Sporttechnisch kader 

4 Gedragsregels en omgangsnormen  

5 Aanpak grensoverschrijdend gedrag: handhaving en sanctionering 
 

Het keurmerk is onlosmakelijk verbonden aan het licentiesysteem (zie hierna). Elke vechtsportschool 

dient bijvoorbeeld over minimaal één gelicenseerde trainer te beschikken om in aanmerking te komen 

voor een keurmerk. 

 

Op termijn - en bij bewezen succes en voldoende noodzaak - kan het keurmerk zich verder ontwikkelen 

en ook eisen stellen op het gebied van: 

• De kwaliteit van de lesprogramma’s  

• Maatschappelijke betrokkenheid 

• Zorg voor gezondheid en persoonlijke verzorging 
 

De Vechtsportautoriteit is eigenaar van het keurmerk. In 2019 hebben veel voorbereidende 

werkzaamheden plaatsgevonden. Er is onderzoek gehouden onder honderden 

vechtsportschoolhouders. De vereisten zijn ontwikkeld, net als het aanmeldprotocol en de 

controleprocedure. Dit voorwerk moet bijdragen aan een succesvolle lancering in september 2020. 
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 Overige ontwikkelingen 
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4.1 Bijeenkomst Convenantpartners 

Ongeveer twintig afgevaardigden van alle Convenantpartners – dus alle bonden die zich bezighouden 

met kickboksen, Thaiboksen en MMA in Nederland – zijn eind 2019 bijeengekomen in Amsterdam om 

met hun ‘concullega’s’ en de VA te praten over de vraag welke zaken we gezamenlijk moeten regelen, 

en welke verantwoordelijkheden bij bonden of promotors horen te liggen. 

 

Moeten we binnen elke sport met dezelfde sets (geüniformeerde) regels gaan werken? Wat zijn 

vereisten voor promotors die we via de VA en de bonden willen afdwingen? Wat zijn verstandige regels 

voor de bescherming van minderjarige sporters op evenementen, bijvoorbeeld rond fotograferen van 

wegingen en in kleedkamers? 

 

De VA deed uit de doeken hoe het ervoor staat met het Keurmerk Vechtsportscholen, en welke 

aanvullingen op het Convenant 2020 men kon verwachten. Bovendien werden de Handreiking Aanpak 

Grensoverschrijdend Gedrag aangekondigd, en een gebruikersenquête over het Fightpassport. De sfeer 

was goed en constructief, en besloten werd om dergelijke bijeenkomsten minimaal eens per jaar te 

organiseren. 

 

 

 

4.2 Onafhankelijk adviesorgaan voor overheden 

In 2019 is de VA voor steeds meer gemeenten hét aanspreekpunt voor de vechtsportsector geworden. 

Ze nemen contact op met de VA voor onafhankelijk advies over promotors en hun evenementen. Ook 

werd de VA uitgenodigd om mee te denken met het vertalen van het Nationaal Sportakkoord naar een 

lokaal sportakkoord. Gemeenten geven unaniem aan blij te zijn met het onafhankelijke advies en de 

ondersteuning van de VA. Bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. 

Behalve gemeenten weten ook steeds meer andere (semi-)overheidsorganen de VA te vinden. Zo mocht 

de VA zich presenteren aan alle Veiligheidsregio’s en op een kennisfestival van de Politie.  
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4.3 Aanpak grensoverschrijdend gedrag  

Seksuele intimidatie en misbruik blijft helaas een actueel thema, ook in de sport. De VA heeft sinds haar 

oprichting aandacht gevraagd voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. De bonden werden 

gestimuleerd om zelf een infrastructuur op te tuigen waar slachtoffers, maar dit kwam in onvoldoende 

mate van de grond, omdat hiervoor de kennis en kunde ontbrak. De VA besloot om meer 

verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. In 2019 zijn zestien personen via de VA opgeleid door 

NOC*NSF tot Vertrouwenscontactpersoon. Er werd een websitepagina ingericht waarop slachtoffers en 

andere betrokkenen de weg gewezen wordt, en uit de doeken wordt gedaan hoe ze een zaak kunnen 

aanbrengen. Ook staan de Vertrouwenscontactpersonen met naam vermeld, net als contactgegevens.  

  

Ook werd in 2019 het meeste werk verricht voor het opstellen van een Handboek aanpak 

grensoverschrijdend gedrag in de vechtsport, welke begin 2020 is gepresenteerd.  

 

De VA ondersteunde actief de campagne #notinmydojo die bewustzijn rond de problematiek vergroot.  
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4.4 Dopingzaken en tuchtrecht 

Voor kickboksen, Thaiboksen en MMA was er bij de start van de Vechtsportautoriteit geen uniform 

doping- en tuchtbeleid. De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft vanaf de start direct contact gezocht 

met de Nederlandse Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak om te kijken naar een mogelijke 

implementatie. Sinds de verplichting van het Fightpassport op 1 januari 2019 valt iedereen die zich op 

dit systeem heeft aangesloten – dus elke wedstrijdvechter in Nederland – onder: 

• De Algemene Gedragsregels Full Contact Vechtsporten; 

• De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak; 

• De nationale en internationale reglementen en bijlagen gepubliceerd op de site van de nationale 

Dopingautoriteit. 
 

4.5  Toolbox ringartsen 

Met trots presenteerde de Nederlandse Vechtsportautoriteit eind 2018 de Toolbox voor ringartsen. De 

implementatie van de Toolbox is van belang om gezamenlijk, op een uniforme manier te streven naar 

een veilige, gezonde en gereguleerde vechtsportsector. Daarnaast is het gebruik maken van de 

richtlijnen uit de Toolbox van belang ter bevordering van de gezondheid van de sporters. De Toolbox is 

uitgezet bij de actieve ringartsen, vechtsportbonden en andere belanghebbende in de vechtsportsector 

in Nederland om deze in de praktijk te implementeren. In 2019 bleek dat de Toolbox steeds beter wordt 

gebruikt.  
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4.6  Communicatie 

In 2019 is de keuze gemaakt om actiever aan de betrokkenen en aan de buitenwereld te communiceren 

wat de VA precies doet. Dit leidde tot de aanstelling van een communicatiemedewerker op het bureau. 

Daardoor kan meer aandacht worden gegeven aan het uitdragen van het verhaal van de VA, onder meer 

ter vergroting van het draagvlak van de maatregelen.  

 

Het taalgebruik op de website is toegankelijker gemaakt. De Nieuwsbrief wordt niet meer eens per 

kwartaal, maar maandelijks verzonden. Er verschijnen meer nieuwsberichten op de website. De VA 

heeft ook een kalender aan de website toegevoegd, waardoor voor het eerst alle kickboks-, Thaiboks- en 

MMA-evenementen in Nederland op één plek aangekondigd worden.  

 

Verder is de VA positief in het nieuws geweest in diverse media, van het NOS Journaal en De Volkskrant 

tot regionale omroepen en sportmedia.  

 

 

 

4.7 Financiën 

De VA wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en legt over inkomsten en uitgaven uitgebreid 

verantwoording af in een financieel jaarverslag. De organisatie heeft binnen de geplande begroting van 

2019 kunnen werken. Er zijn geen tekorten ontstaan. De jaarrekening is goedgekeurd door de 

accountant en overlegd aan het ministerie.  

 


