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Inleiding 

Allereerst wenst de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) alle lezers een gelukkig, sportief en 

gezond 2019 toe!  

 

Het jaar 2018 was een enerverend jaar voor ons. Zo zijn we volop verder gegaan met de uitvoering 

van de maatregelen uit ons plan van aanpak. Dit plan hebben we eerder samen met de full contact 

vechtsportsector en de overheid ontwikkeld. Hieronder treft u een update van de meest recente 

ontwikkelingen van de VA. 

 

 

Promotors  

Helaas zijn er eind 2018 meerdere vechtsportevenementen afgelast. De VA betreurt deze situatie. 

Via deze weg willen wij alle promotors er nogmaals op attenderen dat veel gemeenten bij 

vergunningverlening voor evenementen de wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het 

openbaar bestuur (Bibob) toepassen. Bij deze toets worden de geldstromen gevolgd, en alle 

personen die met de promotor samenwerken, inclusief sponsoren, onderzocht. Een Bibob-onderzoek 

neemt gemiddeld ongeveer drie maanden in beslag. Daarna kan de gemeente nog advies vragen aan 

het Landelijk bureau Bibob, waardoor het onderzoek zelfs vijf maanden kan duren. Wij raden dan 

ook iedere promotor aan om ruim van te voren contact op te nemen met de gemeente 

(contactpersoon evenementen en vergunningen) om de planning goed af te stemmen. Dat zorgt 

ervoor dat de vergunningsaanvraag bijtijds ingediend wordt en dat de gemeente tijdig de beschikking 

heeft over alle benodigde gegevens. Voor het volledige statement van de VA over de afgelaste 

evenementen zie HIER.  

 

Per januari 2019 zullen alle vechtsportbonden met één landelijke promotorlicentie gaan werken. Dit 

is een belangrijk onderdeel in het samenwerkingsconvenant tussen de VA en de vechtsportbonden. 

Wij merkten dat er nog geen éénduidigheid was over de promotorlicenties in Nederland. Een enkele 

bond stelde bepaalde voorwaarden aan promotors, andere bonden helemaal niet. De VA heeft 

samen met de verschillende adviescommissies voorwaarden geformuleerd die bonden vanaf 2019 

gaan stellen aan promotors. Dit zijn ‘minimale eisen’, Iedere bond is uiteraard vrij om aanvullende 

voorwaarden te verbinden aan een promotor. De verantwoordelijkheid voor de registratie en 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/statement-nederlandse-vechtsportautoriteit-afgelaste-vechtsportevenementen/


organisatie van de promotorlicenties ligt bij de vechtsportbond zelf. De VA vervult een 

toezichthoudende en controlerende rol, en zal steekproefsgewijs controles uitvoeren. De minimale 

eisen voor de promotorlicentie zijn HIER terug te lezen.  

De VA zal alle gemeenten wijzen op de implementatie van deze landelijke promotorlicentie. De 

promotorlicentie maakt vanaf januari 2019 onderdeel uit van de landelijke richtlijn voor 

vechtsportevenementen, die steeds meer gemeenten toepassen in hun vergunningenbeleid. 

 

Digitale Fightpassport & tuchtrecht 

Het is zover! Het uniforme digitale wedstrijdboekje, één van de hoofdmaatregelen uit het 

reguleringsplan is ‘startklaar’. Het jaar 2018 was nog een test- en trainingsjaar waarin de bonden 

kennis hebben gemaakt met het digitale Fightpassport en het systeem daarachter. De Nederlandse 

Vechtsportautoriteit heeft dankbaar gebruik kunnen maken van deze eerste ervaringen. 

De sector is er klaar voor om het uniforme digitale wedstrijdboekje echt in gebruik te nemen. Vanaf 

januari 2019 zijn alle bonden eraan gehouden om het Fightpassport toe te passen. Het Fightpassport 

is een digitaal systeem in een online Cloud, dat actief gebruikt gaat worden door de bonden en de 

ringartsen. 

Daarnaast krijgt de vechter zelf ook een inlog in het digitale systeem om zijn actuele status en record 

te kunnen inzien. In het digitale Fightpassport is uiteraard volledig rekening gehouden met de nieuwe 

privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is. 

Samenhangend met het Fightpassport zal er ook één gezamenlijk tuchtrecht gehanteerd gaan 

worden door alle bonden zodat er ook éénduidigheid komt in de schorsingen. Het Fightpassport zal 

het makkelijker maken om in te schatten of twee vechters aan elkaar gewaagd zijn en of vechters 

medisch gezien ‘fit to fight’ zijn. In de huidige situatie is er helaas geen éénduidig overzicht van de 

actuele status van een vechter. De vechtsportsector onderkent dit probleem al geruime tijd. De 

meest voorkomende gevolgen hiervan zijn onervaren vechtsporters die uitkomen tegen ervaren 

vechters, en vechtsporters die in de ring staan terwijl zij niet lang daarvoor knock-out zijn gegaan bij 

een andere bond. Met het nieuwe uniforme en algemeen geldende systeem wordt dit voorkomen. 

Staat het Fightpassport van de vechtsporter op groen, dan mag hij of zij vechten, staat het 

Fightpassport op rood, dan mag de vechter de ring niet in. 

 

Leeftijdsgrens MMA wedstrijden 

Vanaf 2019 zijn MMA wedstrijden toegestaan vanaf 16 jaar. In het verleden bleek er weinig animo 

voor MMA-wedstrijden onder de 18 jaar. Op initiatief van verschillende MMA-experts uit de 

vechtsportsector is er gezamenlijk gekeken naar een veilige vorm om jeugd onder de 18 jaar kennis 

te laten maken met MMA-wedstrijden, uiteraard zonder hoofdcontact. De VA heeft toestemming 

gegeven om in eerste instantie enkele proefwedstrijden (pilots) te organiseren om te onderzoeken 

welke ervaringen daarmee konden worden opgedaan. Deze ervaringen waren positief. Ook de 

medische commissie van de VA heeft hier vanuit het medische oogpunt en veiligheid naar gekeken. 

MMA wedstrijden voor 16- en 17-jarigen zijn vanaf 2019 toegestaan, uitsluitend onder de volgende 

veiligheidseisen: zie HIER. Voor jeugd onder 16 jaar zijn MMA-wedstrijden niet toegestaan. 

 

Licentiesysteem  

De Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft in samenwerking met haar commissie Kwaliteit en 

Licenties en NOC*NSF/ASK (Academie voor Sportkader) één licentiesysteem ontwikkeld om de full 

contactvechtsporten kickboksen, muay thaiboksen en mixed martial arts (MMA) kwalitatief nog 

sterker te maken en beter te reguleren. Dit licentiesysteem moet er vanaf januari 2019 voor zorgen 

dat alle functies in de vechtsportwereld door deskundig opgeleide personen worden uitgevoerd. Dit 

gaat gelden voor trainers/coaches, scheidsrechters, juryleden en ringartsen. De VA geeft alleen 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Minimale%20eisen%20promotors.pdf
https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/Veiligheidsmaatregelen%20JMMA.pdf


licenties uit als het sportkader geschoold is binnen de kwalificatiestructuur sport (KSS) van 

sportkoepel NOC*NSF. De vechtsportbonden moeten ervoor zorgen dat zij hun sportkader adequaat 

opleiden. De vechtsportbonden en opleiders die de opleiding willen laten toetsen volgens de 

kwalificatiestructuur sport van NOC*NSF kunnen voor meer informatie hierover een e-mail sturen 

naar: info@vechtsportautoriteit.nl 

 

Zoals hiervoor al vermeld, krijgen ook alle organisatoren/promotors van de vechtsportevenementen 

te maken met één licentiesysteem.   

De VA heeft ruimte aangeboden aan verschillende bonden om gezamenlijk kennis uit te wisselen 

tussen juryleden en scheidsrechters. De bonden zijn voornemens om hier dan ook een vervolg aan te 

geven door een opleiding voor scheidsrechters en juryleden op te zetten. 

De commissie Medisch en Gezond van de VA is bezig om een jaarlijkse bijscholingscursus voor de 

ringartsen op te zetten. Voor het volledige persbericht zie HIER.   

 

Nieuw bestuurslid Eric Lagendijk 

Vanaf 1 januari 2019 treedt Eric Lagendijk toe tot het bestuur van de VA. Eric is zelfstandig consultant 

voor de overheid en maatschappelijke organisaties, met name op het gebied van sportbeleid. Hij was 

een van de oprichters en tevens adviseur van de VA. Eric draagt de vechtsportsector al jaren een 

warm hart toe. Hij volgt “het wereldje” al sinds de jaren 80 op de voet. Zo hielp hij de Nederlandse 

kickboksbond toentertijd bij de opleiding tot kickboksinstructeur. Sindsdien is hij fan, en bereid om 

de sector nog sterker te maken. 

 

Mochten er n.a.v. deze kwartaalnieuwsbrief nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn wij altijd 

bereikbaar via onderstaande contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Farid Gamei, manager VA 

mede namens bestuur en RvT van de Nederlandse Vechtsportautoriteit 

 

Nederlandse Vechtsportautoriteit 

E-mail: info@vechtsportautoriteit.nl   website: www.vechtsportautoriteit.nl 
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