
 

 

 

Het Keurmerk Vechtsportautoriteit wordt uitgegeven door de Nederlandse Vechtsportautoriteit, ook 

bekend als de VA. Maar de vechtsportbranche kent ook het Nederlands Instituut voor Vechtsport en 

Maatschappij, het NIVM. Deze organisatie geeft het Fight Right Keurmerk uit, en het Label Veilig & 

Verantwoord Vechtsporten. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? 
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Welke sporten? Kickboksen, thaiboksen, mma Alle vechtsporten Alle vechtsporten 

Thema’s eisen • Accommodatie & materialen 

• Gezondheid 

• Sporttechnisch kader (voor 

kickboksen, thaiboksen en 

mma) 

• Gedragsregels en 

omgangsnormen 

• Aanpak grensoverschrijdend 

gedrag 

 

 

 

• Accommodatie & materialen 

• Gezondheid 

• Sporttechnisch kader 

• Gedragsregels en 

omgangsnormen 

•  Aanpak grensoverschrijdend 

gedrag 

•  Bestuur 

•  Financiën 

•  Maatschappelijke activiteiten 

•  Pedagogisch klimaat 

• Accommodatie & materialen 

• Gezondheid 

• Sporttechnisch kader 

• Gedragsregels en 

omgangsnormen 

• Aanpak grensoverschrijdend 

gedrag 

Verplicht voor 

wedstrijddeelname 

kickboksen, 

thaiboksen en mma 

Medio 2022 Nee Nee 

Verplicht voor 

samenwerking met 

gemeente 

Naar verwachting in de meeste 

gemeenten medio 2022 

 

In sommige gemeenten In sommige gemeenten 

Geldigheid 2 jaar 3 jaar 3 jaar 

Controle Het Auditteam van de VA 

controleert sportscholen 

steekproefsgewijs en bij 

verdenking van misstanden. 

Altijd volledige keuring door 

een keurmeester op locatie. 

Keuring op afstand. 

Steekproefsgewijs controle op 

locatie.  

    

Keurmerk Vechtsportautoriteit, Fight Right en het 

Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten 

 



Als je al een keurmerk of een label van het NIVM hebt, hoef je dan geen Keurmerk Vechtsportautoriteit 

aan te vragen? 

Het Keurmerk Vechtsportautoriteit staat los van het keurmerk en label van het NIVM. Vechtsportscholen  

die zich bezighouden met kickboksen, thaiboksen en/of mma én willen meedoen aan wedstrijden in deze sporten, 

moeten op den duur het Keurmerk Vechtsportautoriteit hebben. Ook steeds meer gemeenten nemen het 

Keurmerk Vechtsportautoriteit op als vereiste voor samenwerking.  

 

Als je al een Keurmerk Vechtsportautoriteit hebt, heeft het dan nog zin om een Fight Right Keurmerk of 

een Label Veilig & Verantwoord Vechtsporten aan te vragen? 

Het NIVM en de Nederlandse Vechtsportautoriteit streven beiden naar één norm m.b.t. kwaliteit van 

vechtsportorganisaties. Waarbij het Keurmerk Vechtsportautoriteit een verbinding maakt met de wedstrijdsport. 

Daarom worden vechtsportscholen met het Keurmerk Vechtsportautoriteit geadviseerd geen Label aan te vragen. 

Ze voldoen al aantoonbaar aan de kwaliteitsnorm die het Label nastreeft. 

Het Fight Right Keurmerk stelt een aantal eisen die voor het Keurmerk Vechtsportautoriteit niet worden gesteld. 

Bijvoorbeeld op het terrein van maatschappelijke betrokkenheid, pedagogisch klimaat, bestuur en financiën. Dit 

heeft een meerwaarde voor vechtsportscholen die zich op maatschappelijk terrein willen onderscheiden. Of een 

gym naast het Keurmerk Vechtsportautoriteit ook het Fight Right Keurmerk wil aanvragen, is geheel ter 

overweging aan de sportschool. De keurmerken bijten elkaar niet en stellen geen botsende eisen.  

 

Kan ik geholpen worden bij het doorvoeren van de criteria van de keurmerken? 

Bij het NIVM worden het keurmerk en label gezien als een kwaliteitsinstrument om de sportschool of club langs 

een meetlat te leggen en daarmee te werken aan verdere professionalisering en onderscheidend vermogen. 

Daarom biedt het NIVM de mogelijkheid voor begeleiding/ ondersteuning bij het doorvoeren van de criteria van 

de verschillende keurmerken, en aanvullende vechtsporttak overstijgende scholingen die gericht zijn op 

verbetering van het pedagogisch klimaat in de sportschool of club.  

 

Hoe is de relatie tussen het NIVM en VA? 

De VA en het NIVM hebben een goede verstandhouding. Vechtsportscholen die zich bezighouden met 

kickboksen, thaiboksen en mma worden door het NIVM gewezen op het Keurmerk Vechtsportautoriteit. 

Vechtsportscholen die bezighouden met andere vechtsporten en zich bij de VA melden voor een Keurmerk 

Vechtsportautoriteit, worden door de VA doorverwezen naar het NIVM.  

 

Mochten er nog vragen zijn, kijk dan vooral op de websites van de organisaties:  

 

 

https://www.vechtsportautoriteit.nl/keurmerk/  

 

• http://www.nivm.nl/fight-right-keurmerk.aspx 

• http://www.nivm.nl/fight-right-keurmerk/label-veilig-en-

verantwoord-vechtsporten.aspx 
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