
Veel gestelde vragen over het Keurmerk Vechtsportautoriteit 

 

Het Keurmerk Vechtsportautoriteit is nieuw. Logisch dat veel mensen vragen hebben. De meeste 

vragen worden beantwoord in onze Handleiding. Dit is belangrijk om te lezen als u overweegt het 

Keurmerk aan te vragen. Het scheelt tijd en moeite bij de aanvraag. Maar het kan zijn dat u na het 

lezen toch nog vragen hebt. Een aantal veel gestelde vragen beantwoorden wij hier.  

 

Q: Hoe vraag ik het Keurmerk VA aan? 

A: De aanvraagknop voor het Keurmerk VA staat onderaan op deze pagina. Door op deze knop te 

klikken start u de aanvraagprocedure. Lees éérst de Handleiding om de aanvraag zo soepel mogelijk 

te doorlopen! Het scheelt u tijd en moeite. 

 

Q: Wat kost het? 

A: De VA vraagt een bijdrage in de kosten van 100 euro. Deze moet aan het slot van de aanvraag 

worden voldaan per iDeal of creditcard. (Zonder betaling kan de aanvraag niet worden voltooid.) 

 

Q: Hoe lang duurt de aanvraag? 

A: De aanvraag duurt ongeveer 45 minuten. Lees van tevoren vooral de Handleiding goed, dat 

scheelt u tijd. 

 

Q: Hoe lang duurt de beoordeling? 

A: U krijgt binnen vier weken antwoord. 

 

Q: Wat heb ik nodig om het Keurmerk VA aan te vragen? 

A: Om het keurmerk VA aan te vragen heeft u het volgende nodig: 

• Kamer van Koophandel-nummer vechtsportschool 

• Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering vechtsportschool met datum geldigheid 

• Video (+/- 15 seconden) van locatie en materialen 

• Foto inhoud EHBO-koffer 

• Kopie EHB(S)O-diploma van één of meerdere vechtsportschoolmedewerkers 

• Trainerslicentie van één of meer trainers 

• VOG van trainers die met minderjarige of hulpbehoevende personen werken 

• Mogelijkheid om betaling per iDeal of creditcard te verrichten (bijdrage kosten: 100 euro) 

Dit overzicht staat ook in de Handleiding. Lees deze vóór de aanvraag, dat scheelt tijd! 

 

Q: Waarvoor het ik het Keurmerk VA nodig? 
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A: In de loop van 2022 zal het keurmerk verplicht worden voor sportscholen die deelnemen aan 

vechtsport evenementen. Wilt u in de toekomst als vechtsportschool meedoen aan evenementen, 

dan moet u dus een Keurmerk hebben. Steeds meer gemeenten gaan het Keurmerk als voorwaarde 

stellen voor samenwerking. Wanneer dit ingaat, wordt lokaal bepaald. 

Q: Hoe lang is het Keurmerk VA geldig? 

A: Het keurmerk is twee jaar geldig vanaf het moment dat uw vechtsportschool het keurmerk heeft 

ontvangen. Na twee jaar zal de aanvraagprocedure opnieuw worden doorlopen. Let op! Het is 

belangrijk dat u minstens vier weken voor het verlopen van uw huidige Keurmerk opnieuw een 

aanvraag doet. 

 

Q: Welke opleidingen voor de trainerslicentie worden door de VA erkend? 

A: De VA erkent momenteel twee instituten die opleidingen verzorgen tot docent kickboksen, 

thaiboksen en mma: de FOG en de SKMO. Deze passen binnen de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 

zoals door het Ministerie van VWS en NOC*NSF wordt voorgeschreven. 

 

Q: Kan ik vrijstelling aanvragen voor de trainerslicentie? 

A: In principe heeft iedere vechtsportschool een trainer met een licentie nodig. ‘Veel ervaring’ alleen 

is niet voldoende voor een vrijstelling. Volgens door NOC*NSF gestelde eisen kunnen op twee 

gronden uitzonderingen worden gemaakt:   

- Eerder verworven competenties  

Een zeer select groepje pioniers van de vechtsport komt in aanmerking voor vrijstelling van de 

trainerslicentie. Zij kunnen vrijstelling aanvragen via dit formulier.  

- Eerder verworven kwalificaties  

Mensen met een afgeronde opleiding ALO, CIOS, Sport & Bewegen, of soortgelijk, plus minimaal 10 

jaar aantoonbare ervaring in de vechtsport, kunnen een vrijstelling aanvragen via dit formulier. 

Trainers zonder diploma die niet voor vrijstelling in aanmerking komen, maar wel veel ervaring 

hebben, raden wij aan te informeren bij SKMO en FOG naar verkorte cursussen.  

 

Q: Mijn EHBO/BHV diploma is verlopen en i.v.m. de huidige corona situatie kan ik geen 

opfriscursus doen. Kan ik dan wel het Keurmerk VA aanvragen? 

A: Ja. De VA zal op later moment, als de cursussen weer hervat worden, controleren of u de 

opfriscursus alsnog met succes heeft gevolgd.  

 

Q: Niet elke verzekeraar wil vechtsportscholen verzekeren. Waar kan ik terecht? 

A: Een van de vereisten van het Keurmerk Vechtsportautoriteit is een aansprakelijkheidsverzekering 

voor de vechtsportschool. Sportscholen die nog op zoek zijn naar een verzekeringsmaatschappij, 

wijzen wij graag op Everion. 

Everion biedt dekking tegen aansprakelijkheid voor activiteiten in het kader van full-contact 

vechtsporten zoals kickboksen, thaiboksen en mma. Daarbij krijgen sportscholen met een Keurmerk 
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Vechtsportautoriteit, of die op het punt staan het Keurmerk te behalen, een uitgebreider pakket. 

Daarmee wordt bijvoorbeeld ook het aanbieden van lessen buiten de accommodatie gedekt. 

(De VA heeft geen directe of indirecte commerciële belangen bij Everion, en krijgt geen vergoeding 

voor het direct of indirect aanbrengen van sportscholen. Het staat iedereen vrij een andere 

verzekeraar te kiezen.) 

 

Q: Wat voor soort VOG-verklaring heb ik nodig? 

A: Voor de aanvraag van het Keurmerk voor een vechtsportschool die werkt met kwetsbare groepen 

zoals minderjarigen, ouderen of mensen me een beperking is een VOG-verklaring nodig die is 

aangevraagd voor het beoefenen van deze activiteiten. De VOG-verklaring mag niet ouder dan 1 jaar 

oud zijn. Als trainer kunt u dit VOG-formulier gebruiken voor uw aanvraag bij de gemeente. 

 

Q: Wat krijg ik als ik aan alle eisen van het Keurmerk VA voldoe? 

A: Als u voldoet aan het Keurmerk VA krijgt u het volgende opgestuurd: 

• Een schildje van het Keurmerk  

• Een raamsticker van het Keurmerk 

• Een bewijs van Keurmerkhouderschap 

• Een standaard persbericht voor de lokale media dat u kunt versturen 

• De naam van uw vechtsportschool wordt toegevoegd aan de landkaart op onze website 

 

Q: Wat is het verschil tussen het Keurmerk Vechtsportautoriteit en het Fight Right Keurmerk van 

het NIVM? 

A: Hoewel het Keurmerk Vechtsportautoriteit en het Fight Right Keurmerk enigszins op elkaar lijken, 

is er een aantal verschillen. Die leggen we precies uit in deze uitgebreide vergelijking. 

 

Q: Komt er na de aanvraag van het Keurmerk iemand langs? 

A: Het Auditteam van de VA bezoekt sportscholen met het Keurmerk. Dat gebeurt steekproefsgewijs, 
maar ook als er geluiden over misstanden zijn, of andere reden tot twijfel over de kwaliteit van de 
vechtsportschool. 

 

Q: Ik heb een vechtsportschool in het buitenland. Kan ik ook een Keurmerk aanvragen? 

A: Nee, de Nederlandse Vechtsportautoriteit houdt alleen toezicht op vechtsportscholen die in 
Nederland gevestigd zijn. 

 

Q: Mijn vechtsportschool biedt alleen andere vechtsporten dan kickboksen, thaiboksen of mma 

aan. Kan ik evengoed het Keurmerk VA aanvragen? 
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A: Het Keurmerk VA is alleen beschikbaar voor sportscholen die kickboksen, thaiboksen of mma 

aanbieden. Sportscholen die zich richten op andere sporten, kunnen terecht bij het NIVM voor het 

Fight Right-keurmerk of het Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten.  

 

Q: Mijn vraag stond er niet tussen 

A: Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met keurmerk@vechtsportautoriteit.nl.  
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