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09-06-2019 

 
CFU-statuten 

 

Inhoudsopgave  

Artikel 1. Definitie van voorwaarden  

De onderstaande voorwaarden beschrijven het volgende:  

1. Arbitragetribunaal is een panel van arbiters die zijn aangewezen om een geschil te behandelen en te 
beslechten in overeenstemming met de arbitrageregels.  

2. Een Geassocieerd lid betekent lid zijn van een vereniging zoals bedoeld in artikel 7.1, onder d), punt II.  

3. Vereniging of Ledenvereniging betekent een nationale vereniging van leden die als zodanig wordt 
erkend door, en een lid van het CFU. Het lidmaatschap is gestipuleerd als Volledig of Geassocieerd, zoals 
bepaald in Artikel 7.1 van deze Statuten.  

4. Vereniging van Voetbalcompetities betekent het spel bestuurd door de FIFA en georganiseerd in 
overeenstemming met de Spelregels.  

5. Onder het Caraïbisch gebied wordt verstaan elk van de geografische gebieden van het Caraïbisch 
gebied; op voorwaarde dat voor de toepassing van deze Statuten en de aangelegenheden hierin 
overwogen Bahama's, Bermuda, Frans-Guyana, Guyana en Suriname geacht worden te zijn opgenomen. 

6. CAS betekent het Hof van Arbitrage voor de Sport in Lausanne, Zwitserland.  

7. CFU betekent de Caribbean Football Union.  

8. CFUL betekent de Caribbean Football Union Limited, een in Jamaica geregistreerde entiteit, en alle 
dochterondernemingen daarvan.  

9. CFU-verordeningen of -reglementen betekenen de Reglementen betreffende de toepassing van de 
CFU-statuten, de Uitgevaardigde Verordeningen van het Congres en alle regels, verordeningen, 
wetgeving en bepalingen die van tijd tot tijd kunnen worden vastgesteld en gewijzigd door het 
Uitvoerend Comité of enig ander comité dat naar behoren handelt op grond van gedelegeerde 
bevoegdheid. 

10. Club betekent elke club die deelneemt aan competities van bonden of wedstrijden die ondergeschikt 
zijn aan een Nationale Vereniging.  

11. Ethische code betekent de Ethische code van de CFU, zoals van tijd tot tijd vastgesteld en gewijzigd 
door het Uitvoerend Comité. 

12. De CONCACAF Raad betekent het strategische en toezichthoudende orgaan van CONCACAF. 

13. Federatie of CONCACAF betekent de Federatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en Caribbean 
Association Football.  
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14. Het Congres betekent het hoogste en wetgevende orgaan van de CFU.  

15. Disciplinaire code betekent de disciplinaire code van de CFU, zoals van tijd tot tijd vastgesteld en 
gewijzigd door het Uitvoerend Comité.  

16. Uitvoerend Comité betekent het strategische en toezichtsorgaan van CFU. 

17. Lid van het Uitvoerend Comité is een lid van het Uitvoerend Comité. 

18. FIFA betekent de Wereldvoetbalbond.  

19. FIFA-Raad betekent het strategische en toezichtsorgaan van de FIFA. 

20. Voetbal betekent, naargelang het zinsverband vereist, alle of alle soorten voetbal, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, futsal en strandvoetbal.  

21. Volledig lid betekent een Voetbalbond zoals omschreven in Artikel 7.1, onder d), (I).  

22. Algemeen Secretariaat betekent het Algemeen Secretariaat van het CFU zoals omschreven in Artikel 
14.1.  

23. IFAB betekent de International Football Association Board.  

24. Naaste familie of een naast familielid betekent, met betrekking tot een persoon, zoals de echtgenoot 
of samenwonende partner, ouders, grootouders, broers en zussen, ooms, tantes, kinderen (met inbegrip 
van elk stiefkind of geadopteerd kind), kleinkinderen, zoon, dochter, broer, zuster, vader of 
schoonmoeder en de echtgeno(o)t(e) van deze personen, en met inbegrip van ieder ander, hetzij door 
bloed of anderszins, (a) met wie het individu een relatie heeft die verwant is aan een familierelatie, en 
(b) aan wie deze persoon financiële steun verleent.  

25. Onafhankelijk heeft de betekenis als omschreven in Artikel 11.1, onder f).  

26. Gerechtelijke instanties betekenen Disciplinaire, Ethische, Beroepscommissies, zoals beschreven in 
Artikel 12.  

27. Spelregels betekent de Spelregels zoals uitgevaardigd door IFAB van tijd tot tijd of, naargelang de 
context, door de relevante FIFA-instantie.  

28. Voetbalcompetitie betekent een competitie die ondergeschikt is aan een Nationale Vereniging.  

29. Meerderheid betekent meer dan vijftig procent.  

30. Materiële financiële relatie betekent, met betrekking tot een persoon dat (a) deze persoon heeft, of 
(b) deze persoon een huidige directeur of uitvoerend functionaris is of werknemer van of direct of 
indirect eigenaar is van tien procent (10%) of meer van het eigen vermogen van een entiteit die 
betalingen heeft gedaan aan of betalingen van FIFA, CONCACAF, CFU, een Voetbalbond heeft ontvangen 
of een sponsor, auditor, externe raadsman of andere betaalde adviseur of aannemer van een van de 
FIFA, CONCACAF, CFU of Voetbalbond voor goederen of diensten in een bedrag dat, in een enkel jaar, 
hoger is dan US$125.000; op voorwaarde dat, enige compensatie of andere bedragen betaald aan een 
dergelijk persoon in zijn hoedanigheid van lid van het Uitvoerend Comité of als lid van een permanent 
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comité of gerechtelijk orgaan die anderszins voldoet aan de in dit document vermelde kwalificaties voor 
onafhankelijkheid, geen materiële financiële betrekkingen vormt.  

31. Nationale vereniging betekent het controlerende orgaan voor voetbal binnen een land of gebied van 
het CFU, tenzij in deze Statuten anders is bepaald.  

32. Functionaris betekent elk Uitvoerend comité of bestuurslid, commissielid, scheidsrechter, assistent-
scheidsrechter, vierde scheidsrechter, wedstrijdcommissaris, scheidsrechtersinspecteur, 
diversiteitsmedewerker, beveiligings-/veiligheidsbeambte, integriteitsfunctionaris, coach, trainer, en 
elke andere persoon die verantwoordelijk is voor technische, medische en administratieve 
aangelegenheden in de CFU, Voetbalbonden, Clubs of Voetbalcompetities, evenals alle andere personen 
die verplicht zijn deze Statuten na te leven (met uitzondering van Spelers).  

 33. Gewone rechtbank betekent een staat of overheidsorgaan bestaande uit één of meer rechters die 
zitting hebben om geschillen te beslechten en de rechtspraak volgens de wet te beslechten.  

34. Betaalde Ambtenaar betekent een werknemer in loondienst van de CFU en om twijfel te voorkomen, 
is elk lid van het Uitvoerend Comité (waaronder de Voorzitter) zijnde geen werknemer van de CFU, 
uitgesloten.  

35. Speler betekent een voetbalspeler, geregistreerd bij een Nationale Vereniging.  

36. Regionale Vereniging betekent een vereniging die ondergeschikt is aan een Nationale Vereniging.  

37. Statuten betekent de Statuten van de CFU, zoals van tijd tot tijd goedgekeurd door het Congres.  

Bij de interpretatie van deze Statuten:  

(a) woorden gebruikt in het enkelvoud omvatten het meervoud en omgekeerd. 
 

(b) woorden, die het mannelijke geslacht gebruiken, omvatten het vrouwelijke geslacht.  
 

(c) woorden die personen implementeren, zullen, indien de context zulks vereist, vennootschappen 
en andere rechtspersonen of natuurlijke personen omvatten.  
 

(d) “schriftelijk” en “op schrift” omvat alle modi voor het weergeven of reproduceren van woorden 
in zichtbare vorm. 
 

(e) “zal” zal worden geïnterpreteerd als dwingend en “mag” moet worden opgevat als vrijblijvend. 
 

(f) verwijzingen naar bepalingen van wet- of regelgeving gelden als verwijzingen naar die 
bepalingen zoals geamendeerd, gewijzigd, opnieuw vastgesteld of vervangen.  
 

(g)  verwijzingen in deze Statuten naar dagen verwijst naar kalenderdagen.  
 

(h) hoofdingen worden slechts ter referentie ingevoegd en worden bij het opstellen van deze 
Statuten genegeerd. 

Artikel 2. Algemene Bepalingen 



 

4 
 

2.1 Naam en Oprichting  
a. De organisatie wordt de “Caribbean Football Union” of “CFU” genoemd en is een 

ledenorganisatie. De leden bestaan uit Nationale Verenigingen in het Caribisch gebied of overige 
Nationale Verenigingen zoals beschreven in deze Statuten.  
 

b. De naam CFU is het exclusieve eigendom van het CFU. Toestemming voor het gebruik ervan 
voor andere doeleinden dan de normale zakelijke activiteiten van het CFU moet schriftelijk 
worden verkregen bij het Uitvoerend Comité.  

 
 

2.2 Juridische vorm 
De CFUL is een vereniging zonder winstoogmerk geregistreerd volgens de wetten van Jamaica. 
Behoudens de bepalingen van toepasselijke wetgeving kan het CFU bij besluit van driekwart 
(3/4) van het Congres het land van registratie wijzigen.  
 

2.3 Hoofdkantoor  
a. Het hoofdkantoor en de hoofdvestiging van het CFU bevinden zich in Kingston, Jamaica.  

 
b. Behoudens de bepalingen van toepasselijke wetgeving kan het Uitvoerend Comité bij besluit de 

vestigingsplaats van haar hoofdkantoor wijzigen.  
  

2.4 Statutaire zetel  
a. De statutaire zetel van de CFUL bevindt zich op dezelfde plaats als het hoofdkantoor van het 

CFU, zoals beschreven in Artikel 2.3 hierboven, of op een andere plaats die het Uitvoerend 
Comité kan besluiten.  
 

b. Het CFU kan, naast haar statutaire zetel, andere kantoren of vestigingen aanhouden op plaatsen 
die door het Uitvoerend Comité worden vastgesteld.  
 

2.5 Officiële Talen  
a. Engels, Spaans, Frans en Nederlands zijn de officiële talen van het CFU.  

 
b. De Statuten, Verordeningen, formele besluiten, officiële correspondentie en aankondigingen 

van het CFU worden in de vier officiële talen bekendgemaakt. Ledenverenigingen zijn 
verantwoordelijk voor vertalingen in niet-officiële talen.  
 

c. In het geval van enige discrepantie of verschil in interpretatie tussen de teksten (met inbegrip 
van deze Statuten), prevaleert de Engelse versie.  

 
2.6 Relatie met CONCACAF  

Het CFU is een door CONCACAF erkende bond, zoals beschreven in artikel 9.7 (lidmaatschap en 
bonden) van de CONCACAF-statuten. 
 

2.7 Gedrag van Instanties, Functionarissen en Anderen  
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a. Elke persoon en organisatie die betrokken zijn bij de voetbalwedstrijd in het CFU zijn verplicht 
om deze Statuten, CFU-verordeningen en beginselen van fair play, evenals de 
beginselen van loyaliteit tegenover CFU, integriteit en sportiviteit in acht te nemen.  
 

b. De functionarissen en instanties van het CFU nemen bij hun werkzaamheden alle relevante 
statuten, verordeningen, richtlijnen en besluiten van het CFU in acht.  
 

c. Voorwaarden, bepalingen en artikelen van de Statuten van de FIFA en de CONCACAF (behalve 
voor zover uitdrukkelijk gewijzigd of uitgedrukt in deze statuten) worden hierbij met dezelfde 
kracht en werking in deze statuten opgenomen als geheel hierin uiteengezet. In de mate dat de 
voorwaarden in de Statuten van de FIFA en de CONCACAF niet in overeenstemming zijn met 
enige voorwaarden in deze Statuten, prevaleren deze Statuten.  

Artikel 3 Doelstellingen 

3.1 De doelstellingen van het CFU zijn:  

a. het voetbal in het Caraïbisch gebied te verbeteren, zonder enige discriminatie op basis van 
politiek, geslacht, religie, ras of enige andere reden.  
 

b. toezicht te houden op alle soorten voetbal in het Caraïbisch gebied die door het CFU worden 
georganiseerd, zorgend voor naleving van en inbreuken belettend op de respectievelijke 
statuten, voorschriften en besluiten van het CFU en de Spelregels. 

 
c. het bevorderen van de ontwikkeling van alle soorten voetbal in het Caraïbisch gebied, met 

name op het gebied van de fundamenten, het jeugdvoetbal en het vrouwenvoetbal. 
 

d. internationale voetbalwedstrijden in het Caraïbisch gebied te organiseren en te beheren. 
 

e. op te treden als vertegenwoordiger van het voetbalbroederschap in het Caraïbisch gebied als 
geheel en om de algemene belangen van diens Ledenverenigingen te beschermen.  

 
f. het bevorderen van vriendschappelijke relaties tussen en onder de FIFA, CONCACAF, CFU, 

Nationale Verenigingen en andere organisaties. 
 

g. het beslechten van voetbalaangelegenheden die de Ledenverenigingen gemeen hebben, de 
belangen van diens Ledenverenigingen eerbiedigen, geschillen tussen de Ledenverenigingen 
beslechten en haar Ledenverenigingen op verzoek bijstaan in elke zaak.  

 
h. ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigers van het CFU in de CONCACAF-Raad de 

standpunten en doelstellingen van het CFU vertegenwoordigen, alsmede de algemene 
belangen van het voetbal in het Caraïbisch gebied. 

 
i. ervoor te zorgen dat de organen en functionarissen van het CFU en diens Ledenverenigingen 

zich houden aan de statuten, verordeningen, besluiten, tuchtrecht en ethische code van het 
CFU. 
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j. het door het CFU georganiseerde voetbal, voorschriften en bepalingen op te stellen betreffende 

de voetbalwedstrijd en gerelateerde aangelegenheden en de handhaving ervan te waarborgen. 
 

k. de belangen van haar Ledenverenigingen te beschermen en ervoor te strijden.  
 

l. de introductie van onjuiste methoden en praktijken te voorkomen die de integriteit van 
voetbalpartijen of -wedstrijden in gevaar kunnen brengen, of aanleiding kunnen geven tot 
misbruik van voetbal in het Caraïbisch gebied. 

 
m. krachtige maatregelen opstellen en campagnes tegen racisme, discriminatie van welke aard dan 

ook, omkoping, corruptie en wedstrijdvervalsing in het voetbal te organiseren. 
 

n. fondsen te werven, en om dergelijke fondsen te herinvesteren, op alle niveaus en gebieden van 
het voetbal in het Caraïbisch gebied. 

 
o. Activa te kopen of aan te houden ten behoeve van het CFU. 

 
p. het bevorderen van de ontwikkeling van vrouwenvoetbal en de volledige deelname van 

vrouwen op alle niveaus van het voetbal. 
 

q. haar inspanningen te gebruiken om ervoor te zorgen dat het voetbal in het Caraïbisch gebied 
beschikbaar is voor en voorzien van middelen voor iedereen die wil deelnemen, ongeacht 
geslacht of leeftijd.  

 
r. het aanmoedigen van kwaliteitsborgingsprogramma's en -initiatieven in het CFU en de 

Ledenverenigingen die een goed operationeel beheer, risicobeheer en nalevingsfuncties zullen 
bevorderen.  

 
s. het bevorderen van de toegewijde liefdadigheidsbelangen en doelstellingen van het CFU in het 

gehele Caraïbisch gebied. 
 

t. het welzijn van kinderen te bevorderen door middel van voetbal om hen in staat te stellen een 
positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.  

 
u. De jeugd aan te moedigen om mogelijkheden te identificeren en te benutten om hun 

persoonlijke- en levensvaardigheden te ontwikkelen, zoals conflictoplossing, gezondheid, 
sportiviteit en gezinsleven. 

 
v. het bevorderen van de ontwikkeling van de gemeenschap, met name in plattelands- en 

binnenstedelijke gemeenschappen, en bevorderen en aanmoedigen van de implementatie van 
voetbalprogramma's voor mannen en vrouwen.  

 
w. het verbeteren van de onderwijs-, gezondheids- en sociale mogelijkheden voor personen. 
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x. het bevorderen van rassenharmonie, gelijkheid en diversiteit. 

 
y. de vooruitgang van amateur- en profvoetbal.  

 

3.2 Bevordering van doelstellingen 

Het CFU heeft de volgende bevoegdheden die ter bevordering van haar doelstellingen worden 
uitgeoefend, namelijk:  

a. Het opstellen van statuten van het CFU als leidraad voor het CFU en haar Ledenverenigingen bij 
de uitvoering van haar functies voor de ontwikkeling van het voetbal in de regio; 

b. Ervoor te zorgen dat dergelijke maatregelen worden genomen om het CFU verantwoordelijk te 
stellen voor haar acties ter bevordering van haar doelstellingen; 
 

c. Het aanmoedigen van Ledenverenigingen om de ontwikkeling van voetbal op alle niveaus voor 
zowel mannen als vrouwen te waarborgen; 
 

d. Fondsen en financiering te verkrijgen met één van de volgende middelen: 
 

a. Via donaties, schenkingen, nalatenschappen, legaten, subsidies en dergelijke; 
b. Via subsidies van FIFA, CONCACAF en dergelijke. 

 
e. Voor het kopen van lease of in ruil, huren of anderszins verwerven en houden van onroerend 

goed of persoonlijk bezit, te onderhouden, te verbeteren, te ontwikkelen en wijzigen van 
hetzelfde als dit nodig is voor één van de hoofddoelen van het CFU en dergelijke onroerend 
goed of persoonlijk bezit te verkopen, verhuren of anderszins vervreemden of met hypotheek te 
belasten; 
 

f. Ervoor te zorgen dat tijdschriften of andere documenten of films, opgenomen tapes of ander 
visueel materiaal worden geschreven en afgedrukt of anderszins gereproduceerd en verspreid, 
gratis of anderszins; 
 

g. Tentoonstellingen, vergaderingen, lezingen, lessen en seminaries te organiseren met 
Ledenverenigingen; 
 

h. Samenwerken en zakelijke overeenkomsten aangaan met lokale of andere overheden; 
 

i. Liefdadigheidsdonaties geven ter bevordering van de doelstellingen van het CFU; 
 

j. Het verstrekken of helpen bij het verstrekken van faciliteiten, beurzen, opleiding, certificering, 
financiële of andere bijstand voor onderwijs, studie en opleiding of andere middelen van 
zelfverbetering door verdienstelijke personen in de Ledenverenigingen; 
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k. Handelen met liefdadigheid en streven naar verlichting van armoede, lijden en economische of 
emotionele nood te verlichten door de ontwikkeling van voetbal voor mannen en vrouwen van 
verschillende leeftijden in de Ledenverenigingen; 
 

l. Personen in dienst nemen om toezicht te houden, organiseren, de werkzaamheden van het CFU 
voort te zetten en het CFU te adviseren; 
 

m. Om alle andere wettige zaken uit te voeren die incidenteel of bevorderlijk zijn voor het bereiken 
van één van de hierboven genoemde objecten.  

Artikel 4 Neutraliteit; Non-discriminatie; Gendergelijkheid; Mensenrechten 

a. Het CFU is neutraal op het gebied van politiek en godsdienst.  
 

b. Discriminatie van welke aard dan ook tegen een land, persoon of groep personen op grond van 
ras, huidskleur, etnische, nationale of sociale afkomst, geslacht, handicap, taal, godsdienst, 
politieke opinie of enige andere mening, rijkdom, geboorte of enige andere status, seksuele 
geaardheid of enige andere reden is strikt verboden en kan worden bestraft met schorsing of 
royement.  
 

c. Het CFU verbindt zich ertoe alle internationaal erkende mensenrechten te eerbiedigen en zal 
ernaar streven de bescherming van deze rechten te bevorderen.  

Artikel 5 Bevordering van Vriendschappelijke Betrekkingen 

a. Het CFU bevordert vriendschappelijke betrekkingen in het algemeen en, in het bijzonder, tussen 
en onder haar Ledenverenigingen, Functionarissen, Spelers en Clubs.  
 

b. Indien nodig kan het CFU de nodige institutionele middelen beschikbaar stellen om elk geschil 
met betrekking tot voetbal dat tussen of onder Ledenverenigingen, Functionarissen, Spelers en 
Clubs kan ontstaan, op te lossen.  

Artikel 6 Spelregels  

Het CFU en haar Ledenverenigingen zullen organiseren en spelen:  

a. Verenigingsvoetbal in overeenstemming met de Spelregels uitgevaardigd door IFAB. 
 

b. Futsal in overeenstemming met de Spelregels voor Futsal zoals uitgevaardigd door de FIFA-raad. 
 

c. Strandvoetbal in overeenstemming met de Spelregels voor strandvoetbal zoals uitgevaardigd 
door de FIFA-raad. 
 

d. Elk ander type voetbal in overeenstemming met de relevante Spelregels voor dat type voetbal, 
uitgevaardigd door de bevoegde FIFA-instantie. 

Artikel 7 Lidmaatschap  
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7.1 Lidmaatschap 

a. Het lidmaatschap staat open voor Nationale Verenigingen in de Caraïbische regio's.  
 

b. Een Nationale Vereniging die zich buiten het geografische gebied van de CFU bevindt, kan tot 
het lidmaatschap worden toegelaten, mits zij geen lid is van een andere federatie buiten de 
CONCACAF-regio. Een dergelijke toelating van het lidmaatschap tot het CFU moet echter in 
overeenstemming zijn met de Statuten van de FIFA.  
 

c. Slechts één Nationale Vereniging wordt officieel door het CFU erkend in elk land of gebied.  
 

d. Het lidmaatschap van de CFU is Volledig of Samengaand:  
 

I. Volledig Lidmaatschap: Het Uitvoerend Comité kan het Congres verzoeken Volledig 
Lidmaatschap toe te kennen aan een Nationale Vereniging. Het Uitvoerend Comité 
bepaalt of een verzoek om Volledig Lidmaatschap ter behandeling aan het Congres 
zal worden voorgelegd. Het Uitvoerend Comité zal onder andere rekening houden 
met de volgende factoren bij de beslissing of een aanvraag om Volledig 
Lidmaatschap aan het Congres wordt voorgelegd:  

 
i. of de Nationale Vereniging voetbal organiseert en controleert in haar land 

of op haar grondgebied (controlerende instantie voor voetbal in haar land 
of gebied); 
 

ii. politieke, economische en sociale structuren van het land of gebied van de 
Nationale Vereniging; 

 
iii. administratieve infrastructuur en interne organisatie van de Nationale 

Vereniging; 
 

iv. sportinfrastructuur in het land of gebied van de Nationale Vereniging; en 
 

v. aantal spelers en clubs in het land of gebied van de Nationale Vereniging.  
 

II. Geassocieerd Lidmaatschap: Geassocieerd Lidmaatschap kan door het Uitvoerend 
Comité worden toegekend aan een Nationale Vereniging waarvan het Uitvoerend 
Comité naar eigen goeddunken heeft vastgesteld dat het niet voldoet aan de 
criteria om Volledig Lidmaatschap te krijgen. De toekenning van het Geassocieerd 
Lidmaatschap door het Uitvoerend Comité wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan 
het volgende Congres.  
 

e. Geassocieerde Leden hebben recht op alle privileges van Volwaardige Leden, behalve dat een 
Geassocieerd Lid geen stemrecht heeft op enig congres en geen kandidaten mag voorstellen of 
in aanmerking komt voor een positie in het Uitvoerend Comité of lid te zijn van permanente 
commissies van het CFU of ad hoc-comités of Gerechtelijke Lichamen.  
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7.2 Rechten van Ledenverenigingen  

 
a. Een aanvragende Nationale Vereniging zal lidmaatschapsrechten en -plichten verwerven zodra 

zij als Ledenvereniging is toegelaten. Afgevaardigden die Volwaardige Leden 
vertegenwoordigen, kunnen met onmiddellijke ingang stemmen, mits de procedure van Artikel 
10.2 van deze Statuten in acht is genomen.  
 

b. Een Ledenvereniging heeft de volgende rechten:  
  

I. door het Algemeen Secretariaat tijdig op de hoogte te stellen van elk Congres, van 
tevoren kennis te nemen van de agenda, deel te nemen aan het Congres en haar 
stemrecht uit te oefenen;  
 

II. aanbevelen om voorstellen op te nemen in de agenda van het Congres;  
 

III. kandidaten voor te dragen of goed te keuren voor alle organen van het CFU die door 
het Congres kunnen worden gekozen of geratificeerd;  
 

IV. via het Algemeen Secretariaat op de hoogte worden gebracht van de zaken van het 
CFU, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door toegang te krijgen tot de 
agenda's van de vergaderingen van het Uitvoerend Comité;  
 

V. deel te nemen aan wedstrijden en/of andere activiteiten of programma's die door 
het CFU worden georganiseerd; en  
 

VI. om te profiteren van de rechten en privileges die hun krachtens deze Statuten en 
toepasselijke Verordeningen zijn toegekend.  

  
c. De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is onderworpen aan andere bepalingen van deze 

Statuten en van toepassing zijnde Verordeningen.  
 

7.3 Verplichting van een Ledenvereniging 

Een Ledenvereniging heeft de volgende verplichtingen:  

a. te allen tijde volledig voldoen aan de statuten, voorschriften en besluiten van het CFU en ervoor 
te zorgen dat deze ook worden gerespecteerd door haar eigen leden, Wedstrijden, Clubs, 
Functionarissen en Spelers, zoals van toepassing op hen;  
 

b. deel te nemen aan wedstrijden en andere activiteiten of programma's die door het CFU worden 
georganiseerd;  
 

c. het betalen van haar lidmaatschapsabonnementen en alle andere economische vergoedingen 
waaraan zij kan worden onderworpen; 
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d. schriftelijk te informeren aan het CFU elke wijziging van haar statuten, regels en voorschriften 

en personen die gemachtigde ondertekenaars zijn en/of personen die anderszins gemachtigd 
zijn om overeenkomsten met derden aan te gaan die de Ledenvereniging binden;  
 

e. zich te onthouden van alle betrekkingen van sportieve aard met entiteiten die niet zijn erkend 
door de FIFA, CONCACAF of CFU of met Ledenverenigingen die zijn geschorst of geroyeerd, 
behalve in overeenstemming met deze Statuten;  
 

f. verantwoordelijk te zijn voor het goede gedrag en alle financiële verplichtingen van haar 
Wedstrijden en Clubs ten aanzien van het CFU;  
 

g. het CFU onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van haar adres en van de naam van de 
leidinggevenden en Functionarissen;  
 

h. haar zaken onafhankelijk en zonder onnodige invloed van derden te beheren;  
 

i. belangenconflicten bij de besluitvorming te vermijden;  
 

j. wetgevende organen hebben die zijn opgericht overeenkomstig de beginselen van 
representatieve democratie en rekening houdend met het belang van gendergelijkheid in het 
voetbal;  
 

k. documentatie, financiële dossiers en aanvullende informatie te verstrekken naar aanleiding van 
vragen van het Algemeen Secretariaat, het Uitvoerend Comité of een Gerechtelijk lichaam en/of 
in verband met procedures op grond van deze Statuten, de Ethische Code of andere 
Verordeningen;  
 

l. alle nodige maatregelen te nemen om de in dit Artikel, 7.3 beschreven verplichtingen en 
daarmee verband houdende wettelijke bepalingen af te dwingen;  
 

m. alle andere uit deze Statuten en Verordeningen voortvloeiende taken volledig na te leven; en 
 

n. het invoeren van effectieve nalevings- en bestuursmaatregelen binnen de Ledenvereniging.  

Een materiële schending van de bovengenoemde verplichtingen door een Ledenvereniging kan leiden 
tot sancties waarin deze Statuten, Tuchtraad of Ethische Code voorzien, opgelegd door het Uitvoerend 
Comité of een Gerechtelijk Lichaam. Het Uitvoerend Comité heeft de bevoegdheid de Tuchtraad of de 
Ethische Commissie te laten onderzoeken of aan te bevelen een Ledenvereniging te onderzoeken en te 
herzien in verband met een vermeende materiële schending van de verplichtingen van 
Ledenverenigingen zoals uiteengezet in deze Statuten of enige andere Verordening. Voor elke sanctie 
kan door de respectieve Ledenvereniging beroep worden ingesteld bij de Beroepscommissie.  

 

7.4 Toelating van een Ledenvereniging  
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a. De aanvraag- en de toelatingsprocedure voor een Ledenvereniging wordt vastgesteld door het 

Uitvoerend Comité. 
 

b. Een Nationale Vereniging die lid wil worden, dient schriftelijk een verzoek in bij het Algemeen 
Secretariaat.  
 

c. De aanvraag om lidmaatschap gaat vergezeld van de volgende verplichte punten:  
 

I. een kopie van de wettelijk geldige statuten en reglementen van de Nationale 
Vereniging;  
 

II. een verklaring dat het statuten zal bekrachtigen die in overeenstemming zijn met de 
vereisten van deze Statuten, voor zover van toepassing, en dat het altijd zal voldoen aan 
de statuten, verordeningen en besluiten van het CFU, voor zover van toepassing, aan de 
Ledenvereniging en de beginselen van eerlijk spel en ervoor zal zorgen dat deze ook 
gerespecteerd door haar eigen leden, Leagues, Clubs, Functionarissen en Spelers;  

 
III. een verklaring dat het zal voldoen aan de Spelregels;  

 
IV. een verklaring dat zij de CAS erkent, zoals gespecificeerd in deze Statuten;  

 
V. een verklaring dat de juridische samenstelling van de aanvrager garandeert dat zij 

onafhankelijk van een externe entiteit beslissingen kan nemen;  
 

VI. een lijst van de Functionarissen en hun contactgegevens, met vermelding van de 
personen die gevolmachtigd zijn om juridisch bindende overeenkomsten met derden 
aan te gaan;  

 
VII. een verklaring dat het recht erkent van het CFU, voor zover van toepassing, om 

wedstrijden en voetbalpartijen te organiseren en te beheren tussen teams van de 
Nationale Vereniging en tussen Bonden en/of Clubs van verschillende 
Ledenverenigingen binnen het Caraïbisch gebied;  

 
VIII. een kopie van de notulen van zijn laatste gewone vergadering van het congres en de 

uitvoerende raad (of een soortgelijk toezichthoudend of uitvoerend orgaan van die 
aanvrager) waarbij de aanvraag tot lidmaatschap van het CFU werd goedgekeurd, en  

 
IX. een verklaring dat de Nationale Vereniging een rechtspersoon is die is erkend door de 

wetten van het rechtsgebied van organisatie en in goede staat is met alle relevante 
nationale wetten.  

 



 

13 
 

d. Het Uitvoerend Comité zal een aanbeveling aan het Congres doen met betrekking tot de 
toelating van een Nationale Vereniging als Ledenvereniging. De Nationale Vereniging kan in de 
gelegenheid worden gesteld de redenen voor haar verzoek aan het Congres aan te geven.  
 

7.5 Schorsing van een Ledenvereniging 
 

a. Het Congres is gemachtigd om elke Ledenvereniging op aanbeveling van het Uitvoerend Comité 
te schorsen. Het Uitvoerend Comité kan echter, naar eigen goeddunken, met onmiddellijke 
ingang een Ledenvereniging schorsen waarvan het Uitvoerend Comité heeft vastgesteld dat zij 
haar verplichtingen jegens het CFU materieel heeft of kan hebben geschonden. Dergelijke 
schorsing blijft van kracht tot het eerstvolgende Congres, waar het zal worden onderworpen aan 
een stemming van het Congres, tenzij deze schorsing vóór het Congres door het Uitvoerend 
Comité is opgeheven.  
 

b. Een Ledenvereniging kan worden geschorst:  
 

I. wegens inmenging in haar interne aangelegenheden door enig type 
overheidsambtenaar, entiteit of wettelijke autoriteit in het desbetreffende 
rechtsgebied; of  
 

II. indien het niet langer als volledig verantwoordelijk kan worden beschouwd voor de 
organisatie van voetbalgerelateerde aangelegenheden in haar land of grondgebied; of 
 

III. indien zij niet langer in staat is haar wettelijke taken op passende wijze uit te voeren; of 
 

IV. indien de goede werking van een wedstrijd, die onder haar hoede is georganiseerd, niet 
langer is gegarandeerd; of 
 

V. indien de vrije en eerlijke verkiezing van haar uitvoerende of toezichthoudende orgaan 
niet langer gewaarborgd is; of 
 

VI. als de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties niet is gegarandeerd. 
 

c. Een schorsing wordt tijdens het volgende Congres bevestigd met een driekwart (3/4) 
meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde Ledenverenigingen. Indien dit niet wordt 
bevestigd, wordt de schorsing automatisch met onmiddellijke ingang opgeheven.  
 

d. Een geschorste Ledenvereniging verliest haar lidmaatschapsrechten en -privileges gedurende de 
duur van de schorsing. Deze Ledenvereniging blijft echter haar verplichtingen uit hoofde van 
Artikel 7.3 van deze Statuten, zoals door het Uitvoerend Comité schriftelijk is bepaald, nakomen 
gedurende de duur van de schorsing. Andere Ledenverenigingen mogen geen sportieve 
contacten hebben of anderszins onderhouden met een geschorste Ledenvereniging.  

 
7.6 Royement van een Ledenvereniging  
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a. Het Congres kan een Ledenvereniging royeren op aanbeveling van het Uitvoerend Comité, 

indien deze Ledenvereniging:  
 

I. haar financiële verplichtingen jegens de CFU niet is nagekomen; of  
 

II. de statuten, verordeningen en besluiten van de CFU materieel geschonden zijn; of  
 

III. niet langer de status van Nationale Vereniging in haar eigen land of grondgebied heeft.  
 

b. Een meerderheid van de Ledenverenigingen die in aanmerking komen om op een Congres te 
stemmen, is aanwezig om een royement geldig te laten zijn, en de motie tot royement moet 
worden aangenomen met een meerderheid van ten minste drie kwart (3/4) van de aanwezige 
en stemgerechtigde Ledenverenigingen.  
 

c. Voordat een royement wordt uitgevoerd, stelt het Uitvoerend Comité procedures vast voor de 
bescherming van bezittingen, dossiers en registers van een Ledenvereniging met verlies van 
lidmaatschap. 

7.7 Opzegging van een Ledenvereniging  

a. Behoudens het bepaalde in onderstaande paragraaf "b” kan een Ledenvereniging met ingang 
van het einde van het kalenderjaar waarin de kennisgeving van opzegging is gedaan, haar 
lidmaatschap bij het CFU opzeggen. De kennisgeving van opzegging moet uiterlijk zes (6) 
maanden voor het einde van het desbetreffende kalenderjaar worden aangeboden aan het 
Algemeen Secretariaat en per aangetekende brief aan het Algemeen Secretariaat worden 
toegezonden.  
 

b. De opzegging is pas geldig nadat de Ledenvereniging die wil opzeggen, haar financiële 
verplichtingen jegens het CFU en haar Ledenverenigingen is nagekomen.  
 

c. Voordat een opzegging wordt uitgevoerd, stelt het Uitvoerend Comité procedures vast om te 
zorgen voor de bescherming van activa, dossiers en registers van een Ledenvereniging met 
verlies van lidmaatschap.  
 

d. Een opzeggende Ledenvereniging is verplicht het volgende te overleggen:  
 

I. de notulen van het uitvoerende of toezichthoudende orgaan en de vergaderingen van 
het congres waarin de opzegging wordt goedgekeurd. 
 

II. haar gecontroleerde financiële overzichten over de twee voorgaande boekjaren. 
 

III. een bevestiging dat aan al haar verplichtingen is voldaan, toegewezen of opgelost. 
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IV. een bevestiging dat zij geen partij is bij of dreigt te worden betrokken bij een dreigende 
of aanhangige actie, rechtszaak of procedure, hetzij civiel, strafrechtelijk, administratief, 
arbitrage of onderzoeksgericht (met inbegrip van eventuele beroepen daaromtrent).  
 

e. Het CFU heeft het recht om kopieën van de bestanden en stukken te vragen van een 
opzeggende Ledenvereniging, en de Ledenvereniging verstrekt kopieën van deze bestanden en 
stukken aan het CFU binnen een redelijke termijn na het indienen van een dergelijk verzoek. Het 
CFU kan ook een schadeloosstelling van een dergelijke Ledenvereniging verlangen alvorens een 
dergelijk opzegging te aanvaarden.  

 

7.8 Ontbinding van een Ledenvereniging  

a. Indien een Ledenvereniging wordt ontbonden, eindigt haar lidmaatschap van het CFU met 
onmiddellijke ingang.  
 

b. Voordat de ontbinding van kracht is, stelt het Uitvoerend Comité procedures vast voor de 
bescherming van bezittingen, dossiers en registers van een Ledenvereniging die wordt 
ontbonden.  

 
7.9 Ere-lidmaatschap  

 
a. Op aanbeveling van het Uitvoerend Comité kan het Congres de titel van erelid aan personen 

verlenen voor uitmuntende diensten aan het voetbal. 
 

b. Ereleden hebben geen enkele van de rechten of plichten van de Ledenverenigingen die in deze 
Statuten zijn opgenomen, behalve dat zij zonder stemrecht aan een Congres mogen deelnemen. 
Ereleden kunnen te allen tijde door het Congres worden geschorst en/of worden geroyeerd en 
kunnen opzeggen. 

Artikel 8 Onafhankelijkheid van Ledenverenigingen en Hun Organen  

a. Elke Ledenvereniging beheert haar zaken onafhankelijk en zonder onnodige inmenging van 
derden.  
 

b. Het uitvoerend of toezichthoudend orgaan van een Ledenvereniging door haar congres gekozen 
of door een dergelijk uitvoerend of toezichthoudend orgaan op tijdelijke basis benoemd. De 
statuten van een Ledenvereniging voorzien in democratische verkiezingen of benoemingen met 
procedures die de volledige onafhankelijkheid van het verkiezings- of benoemingsproces 
waarborgen.  
 

c. Het CFU mag het uitvoerend of toezichthoudend orgaan van een Ledenvereniging niet 
erkennen, zelfs niet op tijdelijke basis, indien het niet is gekozen of benoemd overeenkomstig 
paragraaf "b” hierboven, behalve indien een dergelijk uitvoerend of toezichthoudend orgaan 
door de FIFA of CONCACAF als normalisatiecommissie is opgericht.  
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d. Het CFU zal alleen genomen beslissingen erkennen en resoluties die zijn genomen door de 
uitvoerende of toezichthoudende organen van een Ledenvereniging die zijn opgericht in 
overeenstemming met paragraaf "b” hierboven, behalve indien een dergelijk uitvoerend of 
toezichthoudend orgaan door de FIFA of CONCACAF als normalisatiecommissie is opgericht.  

Artikel 9 Organen  

a. Het Congres is het hoogste en wetgevende orgaan van het CFU. 
 

b. Het Uitvoerend Comité is het strategische en toezichthoudende orgaan van het CFU.  
 

c. Het Algemeen Secretariaat is het uitvoerend, operationeel en administratief orgaan van het 
CFU. 
 

d.  De Gerechtelijke lichamen van het CFU zijn de Tuchtraad, de Ethische Commissie en de 
Beroepscommissie.  
 

e. De permanente comités en ad-hoc comités staan het Uitvoerend Comité en het Algemeen 
Secretariaat bij in de uitoefening van hun taken overeenkomstig de bepalingen van deze 
Statuten en van toepassing zijnde Verordeningen. Hun taken, samenstelling, functie en 
vergoedingen zijn vastgelegd in deze Statuten, de toepasselijke Verordeningen en alle 
toepasselijke handvest of voorwaarden van referentie.  
 

f. Het Uitvoerend Comité of het Congres kan van tijd tot tijd ad hoc comités instellen, voor zover 
het dit noodzakelijk acht.  
 

g. De organen van het CFU worden gekozen of benoemd zonder externe invloed en 
overeenkomstig de in deze Statuten beschreven procedures. 

Artikel 10 Organen - Congres  

10.1 Congres 

a. Het Congres is de vergadering waar de Ledenverenigingen bijeenkomen. Het vertegenwoordigt 
de hoogste en wetgevende autoriteit van het CFU. Alleen een Congres dat naar behoren wordt 
bijeengeroepen, heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen. 
 

b. Een Congres kan een Gewoon Congres of een Buitengewoon Congres zijn.  
 

c. Het Uitvoerend Comité bepaalt de plaats, datum en tijd van Gewone en Buitengewone 
Congressen, behalve in de gevallen beschreven in Artikel 10.9 (b), van deze Statuten.  
 

d. De Voorzitter (of, wanneer het ambt van de Voorzitter vacant is of de Voorzitter afwezig is, 
voert een lid van het Uitvoerend Comité, zoals aangewezen door het Uitvoerend Comité), de 
werkzaamheden van het Congres uit overeenkomstig deze Statuten.  
 

10.2 Stemmen, Afgevaardigden en Andere Aanwezigen en Deelnemers  
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a. Elke Ledenvereniging heeft één (1) stem en het recht zich te laten vertegenwoordigen door 

maximaal drie (3) afgevaardigden in het Congres. Het CFU is slechts verantwoordelijk voor de 
kosten van twee (2) afgevaardigden.  
 

b. Eén van de afgevaardigden oefent het stemrecht uit namens de Ledenvereniging.  
 

c. De namen van de afgevaardigden moeten ten minste veertien (14) dagen vóór de datum van het 
Congres schriftelijk op het briefhoofd van de Ledenvereniging aan het Algemeen Secretariaat 
worden verstrekt en zal de afgevaardigde vermelden die stemgerechtigd is. Indien de 
stemgerechtigde afgevaardigde het Congres niet kan bijwonen, zal de Ledenvereniging het 
Algemeen Secretariaat ten minste drie (3) dagen vóór de datum van het Congres schriftelijk op 
de hoogste stellen van de naam van een vervangende afgevaardigde. Indien één van de niet-
stemgerechtigde afgevaardigden niet in staat is het Congres bij te wonen, zal de 
Ledenvereniging het Algemeen Secretariaat uiterlijk op de dag vóór de datum van het Congres 
schriftelijk op de hoogste brengen van de namen van eventuele vervangende afgevaardigden.  
 

d. Een afgevaardigde mag niet meer dan één Ledenvereniging vertegenwoordigen. Uitsluitend de 
gemachtigde afgevaardigde die als stemgerechtigde afgevaardigde is geïdentificeerd en 
aanwezig is, heeft het recht om te stemmen. Stemmen bij volmacht of per brief is niet 
toegestaan.  
 

e. Afgevaardigden moeten behoren tot en geregistreerd zijn bij de Ledenvereniging die zij 
vertegenwoordigen en worden benoemd of gekozen door het bevoegde orgaan van die 
Ledenvereniging om het Congres bij te wonen. De afgevaardigden moeten ook op verzoek van 
het Algemeen Secretariaat schriftelijk bewijs kunnen overleggen. Gedurende hun ambtstermijn 
mogen de leden van het Uitvoerend Comité niet worden benoemd als afgevaardigden voor hun 
respectieve Ledenvereniging, indien van toepassing.  
 

f. Het Uitvoerend Comité kan naar eigen goeddunken eenieder voor het Congres uitnodigen die 
uitsluitend het Congres mogen bijwonen en deelnemen als waarnemer zonder stemrecht.  
 

g. De leden van het Uitvoerend Comité en het Algemeen Secretariaat nemen zonder stemrecht 
deel aan het Congres.  
 

10.3 Gebieden van de Bevoegdheid van het Congres  

Het Congres heeft de volgende bevoegdheid:  

a. de Statuten vast te stellen of te wijzigen; 
 

b. de officiële notulen van Congressen goedkeuren;  
 

c. de leden van het Uitvoerend Comité kiezen;  
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d. benoemen van stemopnemers;  
 

e. het Volledige Lidmaatschap of het Geassocieerde Lidmaatschap aan een Nationale Vereniging 
toekennen;  
 

f. een Ledenvereniging schorsen of royeren op aanbeveling van het Uitvoerend Comité;  
 

g. het verslag van het Uitvoerend Comité goedkeuren;  
 

h. de jaarlijkse gecontroleerde financiële overzichten van het CFU en het verslag van de 
accountants goedkeuren;  
 

i. de accountants goedkeuren;  
 

j. de door het Uitvoerend Comité ingediende jaarlijkse begroting goedkeuren;  
 

k. jaarlijks, op aanbeveling van het Uitvoerend Comité, de aan elk lid van het Uitvoerend Comité te 
betalen vergoeding beoordelen en goedkeuren; 
 

l.  de lidmaatschapsabonnementen bijstellen;  
 

m. besluiten, na voordracht van het Uitvoerend Comité, of de titel van erelid wordt toegekend;  
 

n. bekrachtiging van de benoeming of het ontslag, zoals aanbevolen door het Uitvoerend Comité, 
van de leden van de Gerechtelijke lichamen en van het Controle- en nalevingscomité;  
 

o. overwegen en behandelen van voorstellen die naar behoren zijn ingediend door 
Ledenverenigingen of het Uitvoerend Comité in overeenstemming met deze Statuten; en  
 

p. ontbinden van het CFU.  
 

10.4 Quorum van het Congres  
 
a. Besluiten aangenomen door het Congres zijn slechts geldig indien een meerderheid (50% plus 1) 

van de stemgerechtigde Ledenverenigingen aanwezig is, tenzij in deze Statuten anders is 
bepaald.  
 

b. Indien het quorum niet wordt bereikt, vindt binnen vierentwintig (24) uur na het eerste Congres 
een tweede plaats, met dezelfde agenda.  
 

c. Een quorum is niet vereist voor de tweede vergadering van het Congres, tenzij een agendapunt 
de wijziging van de Statuten, de verkiezing van een lid van het Uitvoerend Comité, de schorsing 
of royering van een Ledenvereniging of de ontbinding van het CFU voorstelt, overeenkomstig 
Artikel 10.4, (a). 
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10.5 Beslissingen van het Congres  

 
a. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, wordt een voorstel of een motie aangenomen indien 

deze wordt gesteund door een meerderheid (50% plus 1) van de aanwezige en stemgerechtigde 
Ledenverenigingen.  
 

b. Onthoudingen worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de meerderheid 
wanneer de vereiste stemming een bepaald percentage van de uitgebrachte stemmen is.  
 

c. Een beslissing die een stemming vereist, wordt bereikt door handopsteken (met uitzondering 
van verkiezingen) of door middel van een elektronische telling. Bij een motie gesteund door 
driekwart (3/4) van de Ledenverenigingen, wordt de stemming (met uitzondering van de 
verkiezingen) gehouden door middel bij naamafroeping, waarbij de Ledenverenigingen in het 
Engels en in alfabetische volgorde van A tot Z worden opgeroepen.  

 
10.6 Verkiezingen  

 
a. De verkiezing van de ambtsdragers op het Congres vindt plaats per functie en bij geheime 

stemming (die kan worden gedaan door middel van een elektronische telling), behalve wanneer 
een kandidaat geen tegenstander heeft voor de zetel kan hij of zij bij acclamatie worden 
gekozen. Stemmen per brief of volmacht is niet toegestaan.  
 

b. De verkiezing van de leden van het Uitvoerend Comité wordt bij een eerste stemming met 
meerderheid van stemmen beslist. Indien bij de eerste stemming geen enkele kandidaat de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, vindt een tweede stemming plaats na de 
eliminatie van de kandidaat die bij de eerste stemming het minste aantal stemmen heeft 
behaald; deze procedure wordt voortgezet totdat het vereiste aantal kandidaten is gekozen. In 
geval van een gelijklopende stemming vindt een nieuwe stemming plaats met de respectieve 
kandidaten totdat het standpunt is ingevuld volgens de procedure van deze Statuten.  
 

c. Het verkiezingsproces is zoals bepaald in de Richtlijnen voor het Verkiezingsproces van het CFU, 
zoals die van tijd tot tijd door het Uitvoerend Comité zijn vastgesteld, opgesteld en gewijzigd. 
 

d. De verkiezingen worden beheerd en gehouden en gecontroleerd door het Algemeen 
Secretariaat overeenkomstig deze Statuten en de toepasselijke Verordeningen. 
 
 

10.7 Gewoon Congres  
 
a. Het Gewoon Congres wordt elk jaar gehouden. 

  
b. De Ledenverenigingen worden ten minste zestig (60) dagen vóór de datum van het Congres 

schriftelijk in kennis gesteld van de plaats, datum en tijd van een dergelijk Congres.  
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c. De formele oproeping wordt door het Algemeen Secretariaat ten minste dertig (30) dagen vóór 

de datum van het Congres schriftelijk gestuurd. Deze oproeping bevat het volgende:  
 

I. de agenda van het Congres;  
 

II. het verslag van het Uitvoerend Comité;  
 

III. de gecontroleerde jaarrekening van het CFU en het accountantsrapport;  
 

IV. de door het Uitvoerend Comité aanbevolen begroting;  
 

V. aanbevelingen van het Uitvoerend Comité met betrekking tot de aan elk lid van het 
Uitvoerend Comité te betalen bezoldiging en andere vergoedingen; 
 

VI. de namen van de kandidaten voor verkiezingen (indien van toepassing);  
 

VII. eventuele voorstellen tot amendementen en/of wijziging van deze Statuten;  
 

VIII. het voorstel tot goedkeuring van de accountants; en  
 

IX. elk ander voorstel dat op grond van deze Statuten naar behoren door de 
Ledenverenigingen of het Uitvoerend Comité is ingediend.  

 
10.8 Agenda van het Gewoon Congres  

 
a. De agenda van het Gewoon Congres omvat de volgende punten:  

 
I. een verklaring dat het Congres naar behoren is bijeengeroepen en is samengesteld met 

inachtneming van de Statuten;  
 

II. de goedkeuring van de agenda;  
 

III. een toespraak van de Voorzitter;  
 

IV. de benoeming van drie (3) Ledenverenigingen om de officiële notulen te controleren;  
 

V. de benoeming van drie (3) stemopnemers om de stemming te controleren (indien van 
toepassing);  

 
VI. schorsing of royering van een Ledenvereniging (indien van toepassing);  

 
VII. de goedkeuring van de notulen van het voorgaande Congres;  
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VIII. het verlenen van Volledig Lidmaatschap, Geassocieerd Lidmaatschap of Erelidmaatschap 
(indien van toepassing);  

 
IX. het verslag van het Uitvoerend Comité;  

 
X. de verslagen van de permanente comités en ad-hoc comités (indien van toepassing);  

 
XI. de goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening van het CFU en het 

accountantsrapport;  
 
XII. de goedkeuring van de door het Uitvoerend Comité ingediende begroting;  

 
XIII. de goedkeuring van de accountants;  
 
XIV. de goedkeuring van de aan elk lid van het Uitvoerend Comité te betalen bezoldiging en 

andere vergoedingen;  
 
XV. de goedkeuring van voorstellen tot vaststelling en wijziging van de statuten (indien van 

toepassing);  
 
XVI. behandeling van voorstellen die zijn ingediend door Ledenverenigingen of het 

Uitvoerend Comité overeenkomstig deze statuten (indien van toepassing);  
 
XVII. de verkiezing van de leden van het Uitvoerend Comité (indien van toepassing). en  
 

XVIII. de bekrachtiging van elke benoeming of ontslag door het Uitvoerend Comité van leden 
van de Gerechtelijke lichamen en het Controle- en nalevingscomité die voldoen aan de 
definitie van ”Onafhankelijk” in Artikel 11.1(f).  

 
b. Een Congres neemt geen beslissing over een punt dat niet op de agenda staat. De agenda van 

een Gewoon Congres kan worden gewijzigd indien driekwart (3/4) van de Ledenverenigingen die 
op het Gewoon Congres aanwezig zijn en die in aanmerking komen om te stemmen met een 
dergelijke wijziging instemmen.  
 

10.9 Buitengewoon Congres  
 
a. Het Uitvoerend Comité kan, wanneer zulks nodig wordt geacht, een Buitengewoon Congres 

bijeenroepen, met inachtneming van de in deze Statuten vastgestelde termijnen.  
 

b. Het Uitvoerend Comité roept een Buitengewoon Congres bijeen, indien niet minder dan een 
derde (1/3) van de Ledenverenigingen, op goede voet met het CFU, een dergelijk verzoek 
schriftelijk indient bij het Algemeen Secretariaat. Het verzoek specificeert de agendapunten en 
omvat alle ondersteunende documenten die voor het lidmaatschap in overweging moeten 
worden genomen. In het bovenstaand geval wordt het Buitengewoon Congres gehouden binnen 
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zestig (60) dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek. Indien een Buitengewoon Congres niet 
binnen de aangegeven termijn wordt gehouden, kunnen de Ledenverenigingen die hierom 
hebben verzocht, zelf het Buitengewoon Congres bijeenroepen om de plaats, datum, tijd en 
agenda voor dit Congres vast te stellen.  
 

c. De Ledenverenigingen worden ten minste dertig (30) dagen vóór de datum van het 
Buitengewoon Congres schriftelijk in kennis gesteld van de plaats, datum, tijd en agenda van dat 
Congres.  
 

d. Wanneer op initiatief van het Uitvoerend Comité een Buitengewoon Congres wordt 
bijeengeroepen, stelt het Uitvoerend Comité de agenda voor. Wanneer een Buitengewoon 
Congres wordt bijeengeroepen op verzoek van de Ledenverenigingen, zal de agenda de punten 
bevatten die door dergelijke verzoekende Ledenverenigingen naar voren zijn gebracht.  
 

e. De agenda van een Buitengewoon Congres mag niet worden gewijzigd. Het Buitengewoon 
Congres zal slechts de punten waarvoor het is bijeengeroepen behandelen.  
 

f. Een Buitengewoon Congres zal onderworpen zijn aan dezelfde eisen met betrekking tot quorum 
en stemming die van toepassing zijn op een Gewoon Congres, tenzij anders bepaald in deze 
Statuten.  
 

g. Het Buitengewoon Congres zal op dezelfde wijze worden gevoerd als het Gewoon Congres.  
 

10.10 Notulen van het Congres  

Het Algemeen Secretariaat is belast met het bijhouden van de notulen op het Congres. Het ontwerp van 
de notulen wordt binnen dertig (30) dagen na de sluiting van het Congres aan de Ledenverenigingen 
toegezonden.  

10.11 Effectieve Beslissingsdata  

Besluiten aangenomen door het Congres worden van kracht dertig (30) dagen na de sluiting van het 
Congres, tenzij het Congres een andere datum vaststelt voor een besluit tot inwerkingtreding of tenzij in 
deze Statuten een eerdere of latere datum anders is bepaald.  

10.12 Schorsing of Ontslag van een Persoon door het Congres  
 
a. Het Congres kan elke persoon, met inbegrip van maar niet beperkt tot, elke persoon die als lid 

van het Uitvoerend Comité, elke vertegenwoordiger van het CFU voor CONCACAF, de leden van 
een permanent comité of ad-hoc comité en een Gerechtelijk Lichaam ontslaan. Behoudens het 
bepaalde in het onderstaande lid "b” kan het Uitvoerend Comité ook een persoon voorlopig 
schorsen, overeenkomstig Artikel 11.2, (c), tot het volgende Congres. Elk lid van het Uitvoerend 
Comité kan een motie tot schorsing op de agenda van een vergadering van het Uitvoerend 
Comité indienen. 
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b. De motie tot ontslag moet worden gerechtvaardigd. Indien het aan het Congres wordt 
voorgelegd, wordt de motie tot ontslag samen met de agenda toegezonden aan de leden van 
het Uitvoerend Comité en/of aan de Ledenverenigingen.  
 

c. De betrokkene heeft het recht om voor zijn eigen verdediging te spreken. Het Congres of het 
Uitvoerend Comité kan handelen alvorens deze gelegenheid wordt geboden, indien de 
betrokkene niet overeenkomstig Artikel 11.2, (c), kan verschijnen.  
 

d. Indien de motie tot ontslag aan het Congres wordt voorgelegd, zal het Congres door middel van 
handen opsteken een beslissing nemen. Voor het aannemen van de motie is een meerderheid 
van twee derde (2/3) van de aanwezige en stemgerechtigde Ledenverenigingen vereist.  
 

e. De geschorste persoon (ook al is het voorlopig) moet met onmiddellijke ingang van zijn functie 
worden ontheven.  

Artikel 11 Organen — Uitvoerend Comité  

11.1 a. Het Uitvoerend Comité bestaat uit negen (9) leden, waaronder:  

I. voorzitter;  
II. vier (4) vice-voorzitters; en  

III. vier (4) leden. 
 

b. De vertegenwoordigers van het CFU in de CONCACAF Raad zijn ambtshalve leden van het 
Uitvoerend Comité met het recht vergaderingen van het Uitvoerend Comité bij te wonen en 
daaraan deel te nemen, maar zonder stemrecht.  
 

c. De leden van het Uitvoerend Comité kunnen een ambtstermijn van vier (4) jaar dienen en 
komen in aanmerking voor herverkiezing tot maximaal drie opeenvolgende termijnen van vier 
jaar in dezelfde functie.  
 

d. Het mandaat van elk lid van het Uitvoerend Comité begint na het einde van het Congres waarin 
hij of zij werd gekozen. Indien het Congres echter aan het einde van deze periode wegens 
onvoorziene omstandigheden of overmacht niet bijeenkomt, blijven de leden van het 
Uitvoerend Comité in functie totdat een Gewoon Congres wordt gehouden. De verkiezing van 
twee of meer leden van dezelfde Nationale Vereniging is niet toegestaan. Kandidaten voor het 
Uitvoerend Comité en elk permanent comité en Gerechtelijk lichaam moeten een 
geschiktheidscontrole doorstaan, die wordt uitgevoerd door een bevoegde entiteit die door het 
Uitvoerend Comité wordt benoemd of ingeschakeld, indien nodig, om op de stemming te 
worden geplaatst voor verkiezing of benoeming. Eenmaal gekozen of benoemd moet een lid 
van het comité eens in de vier (4) jaar een nieuwe selectiecontrole doorstaan voordat hij in 
aanmerking komt voor herverkiezing of herbenoeming. De toelatingscriteria moeten worden 
opgesteld en goedgekeurd door het Uitvoerend Comité.  
 

e. Elk lid van het Uitvoerend Comité ontvangt een bezoldiging, zoals aanbevolen door het 
Uitvoerend Comité en goedgekeurd door het Congres. Echter, een lid van het Uitvoerend 
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Comité wordt niet als Bezoldigd Functionaris beschouwd op grond van enige bezoldiging die in 
zijn hoedanigheid van lid van het Uitvoerend Comité is ontvangen. Een lid van het Uitvoerend 
Comité mag niet tegelijkertijd lid zijn van een Gerechtelijk Lichaam.  
 

f. Een lid kan niet als “Onafhankelijk” worden beschouwd als dat lid of een lid van zijn directe 
familie in de afgelopen vier (4) jaar:  
 

I. lid is of was van de uitvoerende of toezichthoudende raad van een Ledenvereniging;  
II. een materiële financiële relatie heeft of had met het CFU of een Ledenvereniging; of  

III. een Bezoldigd Functionaris is of door het CFU geld verschuldigd is omdat hij een 
Bezoldigd Functionaris is.  

 
g. Een Ledenvereniging kan slechts één (1) kandidaat voorstellen voor elke functie in het 

Uitvoerend Comité.  
 

h. Alleen Ledenverenigingen kunnen kandidaten voor een functie in het Uitvoerend Comité 
voorstellen. De benoeming van een kandidaat voor een positie in het Uitvoerend Comité is 
slechts geldig indien deze wordt ondersteund door ten minste twee (2) andere 
Ledenverenigingen. Een Ledenvereniging stelt het Algemeen Secretariaat schriftelijk en op het 
briefhoofd van deze Ledenvereniging in kennis van een kandidatuur voor een functie in het 
Uitvoerend Comité, ten minste vijf en veertig (45) dagen vóór de aanvang van het Congres, 
vergezeld door steunbetuigingen van ten minste twee (2) andere Ledenverenigingen. Het 
Algemeen Secretariaat stelt alle Ledenverenigingen ten minste dertig (30) dagen vóór de datum 
van het Congres in kennis van de namen van de kandidaten die aan de verkiezing zullen 
deelnemen.  

 
 

i. Een persoon die zich kandidaat stelt voor de verkiezing van het Uitvoerend Comité dient een 
actief ambt te bekleden binnen zijn Ledenvereniging. “Actieve Functie” betekent in dit verband 
een lid van het uitvoerend comité, het permanent comité, directeur, functionaris, werknemer 
van de Ledenvereniging of een Club of Bond die is aangesloten bij de Ledenvereniging.  
 

j. Indien een functie in het Uitvoerend Comité vrijkomt, zal het Uitvoerend Comité deze functie 
waarnemen tot het volgende Gewoon Congres, wanneer het Congres een vervanger kiest om 
de resterende duur van het mandaat van die persoon te dienen.  
  

k. Elk lid van het Uitvoerend Comité verbindt zich ertoe, en aanvaardt de verantwoordelijkheid, 
opgeleid en gekwalificeerd te worden om zijn fiduciaire taken uit te voeren en trouw, loyaal en 
onafhankelijk te handelen in het belang van het CFU en de bevordering en ontwikkeling van 
voetbal in het Caraïbisch gebied.  

 
l. Wanneer een werknemer, functionaris, lid van het ad-hoc comité of van het Uitvoerend Comité 

van het CFU voor de rechtbank wordt gedaagd of belast of kosten, uitgaven of andere 
aansprakelijkheden oploopt als gevolg van een dergelijke rechtszaak of vergoeding voor een 
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actie die naar behoren is goedgekeurd door het CFU, heeft de werknemer, functionaris, lid van 
de permanente of ad hoc comité of het lid van het Uitvoerend Comité het recht om volledig 
door het CFU te worden vrijgesteld, mits deze werknemer, functionaris, lid van het permanente 
of ad-hoc comité of lid van het Uitvoerend Comité werd geacht redelijkerwijs te handelen in het 
belang van het CFU en niet nalatig bij de uitvoering van zijn functie.  

 
11.2 Bevoegdheden en Plichten van het Uitvoerend Comité  

 
a. Het Uitvoerend Comité is bevoegd besluiten te nemen over alle aangelegenheden die niet onder 

de bevoegdheid van het Congres vallen of die bij wet of krachtens deze Statuten niet aan andere 
organen zijn voorbehouden. Bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden voeren de leden 
van het Uitvoerende Comité ijverig hun fiduciaire taken uit in het beste belang van het CFU en 
haar Ledenverenigingen, en oefenen zij de zorgvuldigheid, toewijding en bekwaamheid uit die 
een redelijk voorzichtige persoon onder vergelijkbare omstandigheden zou uitoefenen.  
 

b. De bevoegdheden en plichten van het Uitvoerend Comité omvatten de volgende: 
 

I. de doelstellingen van het CFU te verwezenlijken; 
 

II. het voorbereiden en bijeenroepen van de Gewone en Buitengewone Congressen;  
 

III. ervoor te zorgen dat deze Statuten worden toegepast en alle nodige maatregelen te 
nemen voor de toepassing ervan;  
 

IV. het goedkeuren van de beleidslijnen en procedures waarin wordt bepaald hoe het CFU 
intern wordt georganiseerd;  
 

V. het formuleren en goedkeuren van de Reglementen van het CFU;  
 

VI. de benoeming of het ontslaan van de leden van de permanente comités en van de ad-
hoc comités;  
 

VII. de leden van het Controle- en nalevingscomité en de Gerechtelijke Lichamen die 
voldoen aan de definitie van ; “ Onafhankelijk” in Artikel 11.1(f) te benoemen of te 
ontslaan en die benoeming of ontslag ter bekrachtiging aan het Congres voor te leggen;  
 

VIII. aan het Congres de benoeming van accountants aan te bevelen op basis van de 
aanbevelingen van het Controle- en Nalevingscomité;  
 

IX. zo nodig te allen tijde ad hoc-comités op te richten;  
 

X. om het volgende goed te keuren en voor te leggen aan het Congres:  
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i. de verslagen van het Uitvoerend Comité en de verschillende permanente 
comités en ad-hoc comités (indien van toepassing);  
 

ii. de gecontroleerde jaarrekening van het CFU en het accountantsrapport;  
 

iii. de door het Algemeen Secretariaat en het Financieel Comité voorgestelde 
begroting;  
 

iv. de bezoldiging van de leden van het Uitvoerend Comité;  
 

v. alle voorstellen tot wijziging van de Statuten;  
 

vi. andere voorstellen die door het Uitvoerend Comité of de Ledenverenigingen 
overeenkomstig deze Statuten zijn ingediend.  
 

vii. Behoudens Artikel 7.5 of Artikel 11.2(c), een Ledenvereniging of een persoon 
voorlopig tot het volgende Congres af te keuren of te schorsen;  
 

viii. het opstellen van voorschriften betreffende de voorwaarden voor deelname 
aan en de organisatie van wedstrijden die door het CFU worden georganiseerd;  
 

ix. de bezoldigingen en andere vergoedingen van leden van de permanente 
comités en ad-hoc comités te herzien en goed te keuren; 
  

x. het goedkeuren van leningen, materiële contracten of vastgoedtransacties, 
behoudens Artikel 11.4 van deze Statuten; en  
 

xi. bevoegdheden delegeren aan andere instellingen/comités van het CFU of aan 
derden, in voorkomend geval, en toezicht te houden op de acties die op grond 
van die delegaties zijn genomen.  

c. (i) Een lid van het Uitvoerend Comité of permanente of ad-hoc comité of Gerechtelijk lichaam 
kan na een eerste onderzoek en een formele hoorzitting (zoals hieronder beschreven) door het 
Uitvoerend Comité worden veroordeeld of geschorst indien het lid van het comité: 
 

1. grove nalatig of opzettelijk misleidend is in het uitvoeren van zijn taken.  
2. beschuldigd van een misdrijf door een rechtbank van bevoegde autoriteit, 

waarvan de aard zijn functie in gevaar zou kunnen brengen. 
3. krankzinnig geacht wordt door een rechtbank van bevoegde autoriteit.  
4. failliet wordt verklaard door een rechtbank van bevoegde autoriteit.  
5. lichamelijk arbeidsongeschikt is voor zover hij niet in staat is de taken en 

functies van het ambt uit te voeren. 
 
(ii) Overeenkomstig Artikel 11.2(c), komt de Tuchtraad zo spoedig mogelijk bijeen om een 
administratieve hoorzitting bijeen te roepen om de zaak te behandelen.  
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(iii) Na ontvangst door het Algemeen Secretariaat van een formele klacht schriftelijk, zendt de 
Algemene Secretaris deze schriftelijke klacht door aan de voorzitter van de Tuchtraad en uiterlijk 
zeven (7) dagen na ontvangst van een dergelijke schriftelijke klacht.  

(iv) De voorzitter van de Tuchtraad beslist naar eigen goeddunken of de klacht gegrond is en 
geeft, indien het geacht wordt gegrond te zijn, de Algemene Secretaris opdracht het 
beschuldigde commissielid van de klacht te adviseren en het beschuldigde commissielid dertig 
(30) dagen de tijd om schriftelijk te antwoorden aan de klacht aan de Algemene Secretaris.  

(v) Na ontvangst van het antwoord van het beschuldigde commissielid of het verstrijken van de 
opzegtermijn van dertig (30) dagen stelt de Algemene Secretaris de voorzitter van de Tuchtraad 
in kennis met het antwoord van het beschuldigde commissielid of de bevestiging dat de 
opzegtermijn is verstreken en geen antwoord is ontvangen.  

(vi) Indien binnen de opzegtermijn van dertig (30) dagen een antwoord wordt ontvangen, zendt 
de Algemene Secretaris dit antwoord binnen zeven (7) dagen na ontvangst door aan de 
voorzitter van de Tuchtraad.  

(vii) De voorzitter van de Tuchtraad zal bepalen of een formele administratieve hoorzitting 
gerechtvaardigd is en adviseert de Algemene Secretaris tijdig om het beschuldigde commissielid, 
de deelnemende klager en de leden van de Tuchtraad van de hoorzittingsdatum, -tijd en -
agenda en zal dertig (30) dagen van tevoren kennis geven van een dergelijke vergadering. Indien 
het beschuldigde commissielid en/of de deelnemende klager de kennisgeving niet schriftelijk 
beantwoordt of niet op de zitting verschijnt, kan de administratieve hoorzitting worden 
gehouden in zijn afwezigheid.  

(viii) Deelname van een persoon aan een administratieve hoorzitting is ter beoordeling van de 
voorzitter van de Tuchtraad. Een beschuldigd commissielid of deelnemende klager heeft recht 
op wettelijke vertegenwoordiging bij de administratieve hoorzitting en kan indien hij dat wenst, 
deelnemen aan de administratieve hoorzitting.  

(ix) De Tuchtraad kan verzoeken dat door elke identificeerbare relevante persoon aan de 
administratieve hoorzitting wordt deelgenomen.  

(x) Uiterlijk veertien (14) dagen vóór de datum van de administratieve hoorzitting verstrekt de 
Algemene Secretaris aan het beschuldigde commissielid en de leden van de Tuchtraad: a. de 
vermeende beschuldigingen (die moeten vallen onder één of meer van de bedoelde categorieën 
in Artikel 11.2(c)(i) hierboven); en b. alle beschikbare informatie die relevant is voor het (de) 
incident(en). Indien nodig kan in documenten persoonlijk identificeerbare informatie van andere 
personen worden opgenomen.  

(xi) Zowel het beschuldigd commissielid als een deelnemende klager kunnen vóór de 
administratieve hoorzitting bewijsmateriaal voor hen indienen. Een beschuldigd commissielid 
dat getuigen voor de administratieve hoorzitting wil voordragen, brengt de Algemene Secretaris 
hiervan ten minste zeven (7) dagen vóór de administratieve hoorzitting op de hoogte. De 
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Tuchtraad kan, naar eigen goeddunken, een getuige verzoeken om vóór de administratieve 
hoorzitting een schriftelijke verklaring in te dienen.  

(xii) De voorzitter van de Tuchtraad zal optreden als voorzitter van de administratieve 
hoorzitting. Naar goeddunken van de voorzitter van de Tuchtraad kan het beschuldigd 
commissielid of de deelnemende klager vóór de administratieve hoorzitting vragen stellen, die 
door de voorzitter op de administratieve hoorzitting moeten worden gesteld. Deze vragen 
kunnen worden gesteld aan alle identificeerbare relevante personen die de administratieve 
hoorzitting bijwonen. De voorzitter stelt passende vragen vast.  

(xiii) Aan het einde van de administratieve hoorzitting en voorafgaand aan de conclusie hebben 
zowel het beschuldigd commissielid als de deelnemende klager de gelegenheid een laatste 
verklaring af te leggen.  

(xiv) De voorzitter van de administratieve hoorzitting heeft de bevoegdheid om personen van de 
administratieve hoorzitting te verwijderen die volgens hem gedrag vertonen dat niet 
bevorderlijk is voor de administratieve hoorzitting.  

(xv) De administratieve hoorzitting is voor het publiek gesloten en wordt als privé en 
vertrouwelijk beschouwd. Alle administratieve hoorzittingen worden opgenomen.  

(xvi) De voorzitter van de administratieve hoorzitting doet binnen vijf (5) dagen na de 
administratieve hoorzitting een aanbeveling van de bevindingen van de Tuchtraad. Indien er 
‘verantwoordelijkheid’ is voor een van de vermeende beschuldigingen, kan de Tuchtraad 
aanbevelen aan het Uitvoerend Comité een afkeuring of schorsing van het beschuldigde 
commissielid op te leggen. In alle andere gevallen, wanneer de vaststelling van 
‘verantwoordelijkheid’ geen bevinding is, worden de beschuldigingen verworpen.  

(xvii) Een schriftelijk besluit, samen met de redenen voor een dergelijk besluit, moet binnen tien 
(10) dagen door de Algemeen Secretaris na de administratieve hoorzitting worden verstrekt aan 
het beschuldigde commissielid en de deelnemende klager. De beslissingsbrief moet de 
beroepsprocedure bevatten en een datum waarop een beroep kan worden aanvaard.  

(xviii) Tegen een besluit van administratieve hoorzitting kan beroep worden ingesteld door 
schriftelijk bij de Algemene Secretaris vóór de vervaldag die in de beslissingsbrief is vermeld. Elk 
beroep zal worden doorverwezen naar de Beroepscommissie.  

(xix) Een beschuldigd commissielid of een deelnemende klager heeft het recht om beroep te 
doen op de volgende gronden: a. De sanctie is wezenlijk onevenredig met de ernst van de 
overtreding; b. Een procedurele fout in het proces had een significant effect op de uitkomst; 
en/of c. De ontdekking van nieuwe informatie die op het moment van de administratieve 
hoorzitting onbekend was of niet beschikbaar en een aanzienlijke invloed zou hebben op de 
uitkomst.  

11.3 Vergaderingen van het Uitvoerend Comité  
 
a. Het Uitvoerend Comité komt ten minste vier (4) maal per jaar bijeen. Deze vergaderingen 

kunnen persoonlijk of per teleconferentie, videoconferentie of een andere soortgelijke methode 
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plaatsvinden, waarbij de leden van het Uitvoerend Comité onverwijld op de vergadering kunnen 
horen en gehoord kunnen worden. Leden die via één van de bovengenoemde methoden een 
vergadering bijwonen, worden als aanwezig beschouwd. De kennisgeving van deze 
vergaderingen geschiedt ten minste zeven (7) dagen van tevoren, tenzij de meerderheid van de 
leden van het Uitvoerend Comité van deze kennisgeving afziet. 
 

b. De Voorzitter roept de vergaderingen van het Uitvoerend Comité bijeen. Indien ten minste 50% 
van de leden van het Uitvoerend Comité schriftelijk om een vergadering verzoekt, wordt binnen 
dertig (30) dagen een vergadering bijeengeroepen.  
 

c. Het Algemeen Secretariaat stelt de agenda voor elke vergadering van het Uitvoerend Comité op. 
Elk lid van het Uitvoerend Comité heeft het recht om punten voor te stellen die op de agenda 
moeten worden geplaatst. De leden van het Uitvoerend Comité moeten ten minste vijf (5) 
dagen vóór de vergadering punten indienen die zij op de agenda van de vergadering wensen te 
plaatsen door het Algemeen Secretariaat, tenzij bij meerderheid van de leden van het 
Uitvoerend Comité van deze eis wordt afgezien. De agenda moet ten minste vier (4) dagen vóór 
de vergadering aan de leden van het Uitvoerend Comité worden toegezonden, tenzij bij 
meerderheid van de leden van het Uitvoerend Comité van deze eis wordt afgezien. De agenda's 
van de vergaderingen van het Uitvoerend Comité worden voorafgaand aan die vergadering 
openbaar gemaakt aan alle Ledenverenigingen via publicatie op de website van het CFU.  
 

d. De Algemene Secretaris of elke werknemer van het Algemeen Secretariaat neemt zonder 
stemrecht deel aan de vergaderingen van het Uitvoerend Comité.  
 

e. De vergaderingen van het Uitvoerend Comité worden achter gesloten deuren gehouden. Het 
Uitvoerend Comité kan echter derden uitnodigen om aanwezig te zijn. Deze derden hebben 
geen stemrecht en mogen alleen een mening uiten met de toestemming van het Uitvoerend 
Comité.  
 

f. Ieder lid van het Uitvoerend Comité die afwezig is zonder een goed gegrond excuus voor vier (4) 
opeenvolgende vergaderingen, wordt overeenkomstig Artikel 11.2(c) voorlopig van het 
Uitvoerend Comité geschorst. Het volgende Congres neemt dan een besluit over deze kwestie, 
dat definitief zal zijn.  

 
11.4 Vergaderingen Quorum en besluiten van het Uitvoerend Comité  

 
a. Besluiten aangenomen door het Uitvoerend Comité zijn slechts geldig indien een meerderheid 

(50% plus 1) van haar leden aanwezig en stemgerechtigd is.  
 

b. Het Uitvoerend Comité beslist met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze 
Statuten anders is bepaald. Bij staking van de stemmen heeft de Voorzitter de beslissende stem. 
Stemmen bij volmacht of brief is niet toegestaan.  
 



 

30 
 

c. Een driekwart (3/4) meerderheid van de aanwezige en stemgerechtigde stemmen is vereist voor 
de aanneming van een besluit betreffende de volgende onderwerpen:  
 

I. de wijziging van de Statuten en Verordeningen van het CFU;  
 

II. het ontstaan van de schuldenlast voor geleend geld door het CFU, hetzij in één 
enkele transactie, hetzij in meerdere gerelateerde transacties, van meer dan 
vijfentwintig duizend dollar (25,000 US$);  
 

III. de goedkeuring van de verwerving of lease van een actief (onroerend of 
persoonlijk eigendom), uitsluitend door het CFU of samen met een andere 
partij, met een reële marktwaarde of contractprijs op het moment van 
verwerving van meer dan vijfentwintig duizend dollar (25,000 US$);  
 

IV. het aangaan van garanties door de CFU van enige verplichting, hetzij in één 
enkele transactie, hetzij in meerdere gerelateerde transacties, van meer dan 
vijfentwintig duizend dollar (US$ 25,000); of  
 

V. de goedkeuring van eventuele geschillen of arbitrage of schikking die daaruit 
voortvloeit ten bewijze van meer dan twintigduizend dollar (US$ 20,000).  

 
d. Elk lid van het Uitvoerend Comité moet zich terugtrekken uit het debat en deelname aan een 

besluit, indien er enig risico of enige mogelijkheid van een belangenconflict of de schijn van een 
belangenconflict is, hoewel deze persoon kan worden verplicht informatie te verstrekken aan 
het Uitvoerend Comité en antwoord te geven op vragen met betrekking tot dergelijke kwestie. 
Dit besluit wordt genomen door de niet-geïnteresseerde leden van het Uitvoerend Comité.  
 

e. De besluiten van het Uitvoerend Comité worden opgenomen in de notulen van de vergadering 
van het Uitvoerend Comité.  
 

f. De door het Uitvoerend Comité genomen besluiten treden onmiddellijk in werking, tenzij het 
Uitvoerend Comité anders beslist.  

 
11.5 De Voorzitter  

 
a. De Voorzitter vertegenwoordigt samen met de Algemene Secretaris en/of elke door het 

Uitvoerend Comité gemachtigde persoon, het CFU in het algemeen.  
 

b. De Voorzitter is verantwoordelijk voor onder meer:  
 

I. vertegenwoordiging van het CFU bij openbare functies, met inbegrip van wedstrijden;  
 

II. de betrekkingen tussen het CFU en haar Ledenverenigingen, CONCACAF, de FIFA, 
politieke organen, andere confederaties en andere organisaties; en  
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III. het voorzitterschap van het Gewoon Congres, het Buitengewoon Congres, de 

vergaderingen van het Uitvoerend Comité en andere vergaderingen van het permanent 
comité of ad hoc comités waarvan hij voorzitter is.  

 
c. De voorzitter is ambtshalve lid van alle permanente comités met uitzondering van het Controle- 

en Nalevingscomité en het Financieel Comité, in elk van de gevallen zonder stemrecht.  
 

d. De voorzitter heeft een gewoon stemrecht in het Uitvoerend Comité. Bij staking van 
de stemmen heeft de Voorzitter de beslissende stem. 

 
11.6 Vertegenwoordiging en Handtekening  

De voorzitter, de Algemene Secretaris en elke persoon die schriftelijk door het Uitvoerend Comité is 
aangewezen, hebben het recht voor het CFU te ondertekenen en anderszins te binden overeenkomstig 
deze Statuten en toepasselijke Verordeningen. Het Uitvoerend Comité kan namens het CFU beleidslijnen 
en procedures vaststellen met betrekking tot de ondertekening van overeenkomsten, contracten enz..  

Artikel 12 Lichamen — Gerechtelijke Lichamen  

12.1 Gerechtelijke Lichamen  

a. De Gerechtelijke Lichamen van de CFU zijn:  
 

I. de Tuchtraad;  
 

II. het Ethisch Comité, en 
 

III. de Beroepscommissie.  

  

b. De Gerechtelijke Lichamen moeten zodanig worden samengesteld dat de leden samen over de 
kennis, vaardigheden en specialistische ervaring beschikken die nodig zijn voor de juiste 
uitvoering van hun taken. De voorzitters en vice-voorzitters van de Gerechtelijke Lichamen 
worden gekwalificeerd als advocaat. De ambtstermijn van de leden van de Gerechtelijke 
Lichamen bedraagt vier (4) jaar en kunnen worden herbenoemd, maar mogen niet langer dan 
drie (3) termijnen in hetzelfde permanente comité zitten, al dan niet opeenvolgend. De leden 
kunnen te allen tijde door een optreden van het Uitvoerend Comité worden ontheven en door 
het Congres worden geratificeerd tijdens het volgende Gewoon Congres, overeenkomstig deze 
Statuten.  
 

c. De leden van de Gerechtelijke Lichamen mogen niet tegelijkertijd deel uitmaken van een ander 
orgaan of comité van het CFU.  

 
d. De verantwoordelijkheden en de functie van de Gerechtelijke Lichamen worden vastgelegd in 

het Tuchtrecht en de Ethische Code.  
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12.2 Tuchtraad 

a. De verantwoordelijkheden en functies van de Tuchtraad worden beheerst door het Tuchtrecht.  
 

b. De Tuchtraad bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en het aantal leden dat het 
Uitvoerend Comité nodig acht om de Tuchtraad naar behoren te laten functioneren.  
 

c. De Tuchtraad kan de in deze Statuten, het Tuchtrecht en alle andere Verordeningen beschreven 
sancties uitspreken, evenals het CONCACAF-tuchtrecht of het FIFA-tuchtrecht. De Tuchtraad kan 
het Tuchtrecht van CONCACAF of de FIFA toepassen.  
 

d. Deze bepalingen zijn onderworpen aan de disciplinaire bevoegdheden van het Congres en het 
Uitvoerend Comité met betrekking tot schorsingen, royement en ontslag.  
 

e. Het Uitvoerend Comité zal het Tuchtrecht uitvaardigen.  

 12.3 Ethisch Comité  

a. De verantwoordelijkheden en functies van het Ethisch Comité worden geregeld door de 
Ethische Code.  
 

b. De Ethische Commissie bestaat uit één instantie die verantwoordelijk is voor zowel onderzoek 
als berechting.  

 
c. Het Ethisch Comité bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en het aantal leden dat door 

het Uitvoerend Comité noodzakelijk wordt geacht om het Ethisch Comité naar behoren te laten 
functioneren.  

 
d. Het Ethische Comité kan de in deze Statuten, de Ethische code, het Tuchtrecht en alle andere 

Verordeningen beschreven sancties uitspreken.  
 

e. Het Uitvoerend Comité vaardigt de Ethische Code uit.  

12.4 Beroepscommissie  

a. De verantwoordelijkheden en functies van de Beroepscommissie worden beheerst door het 
Tuchtrecht. 
  

b. De Beroepscommissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en het aantal leden dat 
door het Uitvoerend Comité noodzakelijk wordt geacht om de Beroepscommissie naar behoren 
te laten functioneren.  
 

c. De Beroepscommissie is verantwoordelijk voor de behandeling van beroepen tegen alle 
beslissingen van de Tuchtraad, het Ethische Comité en het Uitvoerend Comité.  
 

d. De Beroepscommissie kan het Tuchtrecht van CONCACAF of de FIFA toepassen wanneer het 
Tuchtrecht van het CFU niet van toepassing is.  
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12.5 Hof van Arbitrage voor de Sport  

a. Het CFU erkent de jurisdictie van CAS.  
 

b. Geschillen kunnen pas bij de CAS worden aanhangig gemaakt nadat alle andere interne 
procedures en rechtsmiddelen van CFU, CONCACAF of FIFA zijn uitgeput.  

 
c. Alle door de CAS genomen besluiten worden als definitief en bindend voor alle partijen 

beschouwd.  
 

d. De procedure voor de CAS vindt plaats in overeenstemming met de CAS Code van 
sportgerelateerde arbitrage.  

 
e. Het CAS is bevoegd om, met uitsluiting van een gewone rechtbank of een andere 

arbitragerechtbank, de volgende geschillen te behandelen in zijn hoedanigheid van gewone 
arbitragerechtbank:  

 
I. geschillen tussen het CFU en Ledenverenigingen, Bonden, Clubs, Spelers en 

Functionarissen;  
 

II. geschillen tussen CFU en CONCACAF; en 
 

III. geschillen tussen Ledenverenigingen, Bonden, Clubs, Spelers en Functionarissen.  
 

f. De CAS treedt alleen in zijn hoedanigheid van gewone arbitragerechtbank op als het geschil niet 
onder de bevoegdheid van een CFU-, CONCACAF- of FIFA-orgaan valt.  
 

g. Als arbitrageorgaan heeft CAS het recht om beroep te horen tegen definitieve beslissingen van 
het CFU.  

 
h. Alleen partijen die rechtstreeks door een beslissing worden getroffen, kunnen beroep doen bij 

CAS. Bij dopinggerelateerde besluiten echter kan het World Anti-Doping Agency (WADA) een 
beroep doen op CAS.  

 
i. De termijn voor beroep bij de CAS bedraagt eenentwintig (21) dagen te rekenen vanaf de 

ontvangst van het betrokken besluit of de door het CAS vastgestelde termijn.  
 

j. Een beroep heeft geen opschortende werking als schorsing van de tenuitvoerlegging van een 
tuchtsanctie, behoudens de bevoegdheid van het CAS om te gelasten dat een tuchtsanctie 
wordt opgeschort in afwachting van de arbitrage.  

 
k. De CAS houdt geen rekening met feiten of bewijsmateriaal die de verzoeker aan een intern 

CFU-orgaan had kunnen overleggen door de in de omstandigheden vereiste zorgvuldigheid te 
betrachten, maar verzuimde of verkoos dit niet te doen.  

 



 

34 
 

l. CAS is niet bevoegd het volgende te behandelen:  
 

I. zaken die verband houden met de toepassing van een pure spelregel, zoals de 
Spelregels of de technische modaliteiten van een wedstrijd; 
 

II. beslissingen waarbij een natuurlijke persoon wordt geschorst voor een periode van ten 
hoogste vier wedstrijden of ten hoogste drie maanden, of 

 
III. vonnissen die zijn uitgesproken door een onafhankelijke en onpartijdige 

arbitragerechtbank in een geschil van nationale dimensie dat voortvloeit uit de 
toepassing van de statuten of verordeningen van een Ledenvereniging.  

 

Artikel 13 Organen — Permanente en Ad-hoc comités  

13.1 Permanente Comités 

a. De permanente comités van het CFU zijn:  
 

I. Controle- en nalevingscomité  
 

II. Financieel Comité 
 

III.  Comité voor de ontwikkeling van voetbal 
 

IV. Juridisch Comité  
 

V. Toernooien Comité 
 

VI. Scheidsrechterscommissie 
 
VII. Vrouwencommissie 

 
b. Het Uitvoerend Comité is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvaardigen van het mandaat 

en het reglement voor elk permanent comité. 
 

c. De permanente comités brengen via de Algemene Secretaris verslag uit aan het Uitvoerend 
Comité. Zij adviseren en assisteren het Uitvoerend Comité en het Algemeen Secretariaat op hun 
respectieve functiegebieden.  
 

d. Leden van de permanente comités kunnen lid zijn van het Uitvoerend Comité, met uitzondering 
van het Controle- en Nalevingscomité dat in hun geheel wordt samengesteld door personen die 
voldoen aan de definitie van “Onafhankelijk” in Artikel 11.1(f). De voorzitter van het Financieel 
Comité is een persoon die voldoet aan de definitie van “Onafhankelijk” in Artikel 11.1(f). 
Benoemingen van personen die voldoen aan de definitie van “Onafhankelijk” in Artikel 11.1(f) 
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van het Controle- en Nalevingscomité en het Financieel Comité zullen door het Congres worden 
bekrachtigd op het eerste Gewoon Congres na een dergelijke benoeming.  
 

e. Gebaseerd op de voorstellen van de voorzitter en goedgekeurd door het Uitvoerend Comité 
benoemt het Uitvoerend Comité de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van elk permanent 
comité. De permanente comités bestaan uit een voorzitter, een vice-voorzitter en het aantal 
leden dat door het Uitvoerend Comité noodzakelijk wordt geacht. De voorzitters, de vice-
voorzitters en de leden van de permanente comités worden benoemd voor een ambtstermijn 
van vier (4) jaar. De leden kunnen overeenkomstig deze Statuten te allen tijde opnieuw worden 
benoemd en kunnen ook door het Uitvoerend Comité uit een permanent comité worden 
verwijderd. 
 

f. Elke voorzitter verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met deze Statuten en de 
toepasselijke Verordeningen en alle toepasselijke handvesten of taakomschrijving van het 
comité. De data en de agenda van de vergaderingen van elk permanent comité worden door het 
Algemeen Secretariaat in overleg met de bevoegde voorzitter vastgesteld. De vergaderingen van 
de vaste comités worden achter gesloten deuren gehouden. De Algemene Secretaris kan echter 
in overleg met de bevoegde voorzitter, derden uitnodigen om bij te wonen en deel te nemen.  
 

g. De vergaderingen van de permanente comités vinden slechts plaats indien ten minste de helft 
(1/2) van de totale leden van elk comité aanwezig is. Indien de voorzitter afwezig is, zit de vice-
voorzitter de vergadering voor.  
 

h. Elk lid van een permanent comité dat gedurende vier (4) opeenvolgende vergaderingen zonder 
geldige reden afwezig is, wordt overeenkomstig Artikel 11.2(c) automatisch uit dat comité 
geschorst. Vervolgens wordt door het Uitvoerend Comité overeenkomstig deze Statuten een 
besluit genomen om het lid al dan niet uit het comité te ontslaan. Dit besluit is definitief, met 
dien verstande dat de ontslagen van het Controle- en Nalevingscomité door het Congres worden 
bekrachtigd tijdens het eerste Gewoon Congres na dit ontslag. Elk lid van een permanent comité 
kan een vergadering per telefonische conferentie, videoconferentie of een andere soortgelijke 
methode bijwonen, waarbij alle leden elkaar onverwijld kunnen horen en met elkaar spreken.  
 

i. Kandidaten voor elk permanent comité moeten slagen voor een geschiktheidscontrole die wordt 
uitgevoerd door een door het Uitvoerend Comité benoemd of aangeworven bevoegde instantie.  
 

j. Elk permanent comité kan, indien nodig, uit zijn midden een subcomité en/of een taskforce 
samenstellen om maatregelen te nemen met betrekking tot dringende of gespecialiseerde 
aangelegenheden.  
 

k. Elk permanent comité kan wijzigingen van zijn Verordeningen voorstellen aan het Uitvoerend 
Comité.  

13.2 Ad hoc comités  
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Het uitvoerend comité kan ad hoc comités instellen met specifieke taken en een beperkte periode. Het 
Uitvoerend Comité beslist over de samenstelling, de taken, de duur, de functie en de vergoeding van 
deze ad hoc comités. Een adhoc comité brengt rechtstreeks verslag uit aan het Uitvoerend Comité, via 
de Algemene Secretaris.  

Artikel 14 Organen — Secretariaat 

14.1 Algemeen Secretariaat  

a. Het Algemeen Secretariaat verricht alle administratieve werkzaamheden van het CFU in het 
hoofdkantoor van het CFU onder leiding van de Algemene Secretaris. Zij is met name 
verantwoordelijk voor:  
 

I. De organisatie van vergelijkende onderzoeken en alle daarmee samenhangende 
aangelegenheden, in overeenstemming met de besluiten en aanwijzingen van het 
Uitvoerend Comité; 
  

II. Onderhandeling en uitvoering van alle commerciële contracten, in overeenstemming 
met de normen, beleidslijnen en procedures vastgesteld door het Uitvoerend Comité; 

 
III. Administratieve ondersteuning van de permanente comités, ad hoc comités en 

Gerechtelijke Lichamen;  
 

IV. Beheer van de activiteiten en de dagelijkse werkzaamheden van het CFU, 
overeenkomstig de parameters die zijn vastgesteld door het Uitvoerend Comité en 
binnen de door het Financieel Comité vastgestelde begroting en goedgekeurd door het 
Uitvoerend Comité en het Congres;  

 
V. Alle overige administratieve aangelegenheden die noodzakelijk zijn voor de efficiënte 

werking en organisatie van het CFU, zoals vereist en toegestaan door het Uitvoerend 
Comité; en 

 
VI. Het opstellen en correct uitvoeren van het beleid en de procedures voor het CFU.  

 
VII. De voorbereiding van een Congres, alsmede vergaderingen van het Uitvoerend Comité 

en de Permanente Comités. 
 
VIII. In samenwerking met het Uitvoerend Comité, de vaststelling en handhaving van alle 

Verordeningen, richtlijnen en beleidslijnen en procedures; hetzij voor disciplinaire, 
financiële, regelgevende, naleving, beheer, administratief of mededingingsgerelateerd.  

14.2 Algemene Secretaris  

a. De Algemene Secretaris is de chief executive officer van het CFU.  
 

b. De secretaris wordt benoemd door het Uitvoerend Comité en heeft een arbeidsovereenkomst 
volgens standaard arbeidsvoorwaarden en privaatrecht. 
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c. Hij is verantwoordelijk voor:  

 
I. tijdige uitvoering van besluiten van het Congres en het Uitvoerend Comité; 

 
II. het correct beheren en bijhouden van de rekeningen van het CFU, het opstellen van de 

begroting en het opstellen van de jaarlijkse financiële overzichten van het CFU;  
 

III. het beheer en de organisatie van het Algemeen Secretariaat;  
 

IV. het aanwerven en ontslaan van niet-leidinggevend personeel van het CFU;  
 

V. adequaat toezicht op en beheer van het personeel van het CFU en de werkzaamheden 
van het CFU; 

 
VI. het bijstaan en deelnemen aan het Congres, het Uitvoerend Comité, de vergaderingen 

van het Permanent Comité en de ad hoc comités en de Gerechtelijke Lichamen;  
 

VII. het opstellen van de notulen voor de vergaderingen van het Congres, het Uitvoerend 
Comité, de Gerechtelijke Lichamen en de permanente en ad hoc comités;  

 
VIII. alle correspondentie van het CFU;  

 
IX. het Uitvoerend Comité in kennis te stellen van de commercialisering van media of 

andere intellectuele-eigendomsrechten die eigendom zijn van of in licentie zijn van het 
CFU of die verband houden met vergelijkende onderzoeken van het CFU;  

 
X. de betrekkingen met de FIFA, de confederaties, de Ledenverenigingen en alle andere 

organisaties ter bevordering van de doelstellingen van het CFU;  
 

XI. voorstellen voor benoemingen van leidinggevend personeel van het Uitvoerend 
Comité; en  

 
XII. ondertekening van besluiten namens de permanente comités, op voorwaarde dat in de 

respectieve verordeningen geen andere procedure bestaat.  
 

d. De Algemene Secretaris neemt geen deel aan een Congres in de hoedanigheid van 
afgevaardigde of als lid van enig orgaan van het CFU, maar alleen in administratieve 
hoedanigheid. 
 

e. De Algemene Secretaris kan door het Uitvoerend Comité of door het Congres worden ontslagen 
overeenkomstig de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst na een behoorlijke procedure, 
tenzij een reden voor onmiddellijke ontslag volgens zijn arbeidsovereenkomst aanwezig is.  

Artikel 15 Administratie 
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15.1 Financiële Aangelegenheden 

a. De financiële periode van het CFU bedraagt één (1) jaar en begint op 1 januari van elk jaar.  
 

b. De inkomsten, uitgaven en financiële positie van het CFU worden op verantwoorde wijze 
beheerd door het Uitvoerend Comité en het Algemeen Secretariaat, met inbegrip van, in 
voorkomend geval, het aanleggen van reserves.  

 
c. Het Algemeen Secretariaat draagt er zorg voor dat de jaarrekening van het CFU per 31 

december van elk jaar tijdig wordt opgesteld.  
 

d. Het Algemeen Secretariaat is verantwoordelijk om te garanderen dat de jaarrekening van het 
CFU tijdig wordt opgesteld en aan het Uitvoerend Comité wordt verstrekt. 

 
e. De Algemene Secretaris kan een interne accountant aanwijzen die ofwel een 

registeraccountant of een gecertificeerde accountant is, of een andere beroepsbeoefenaar die 
door het Uitvoerend Comité wordt besloten, om de functies en activiteiten van het CFU intern 
te controleren.  

 
f. De Algemene Secretaris zorgt ervoor dat er binnen de administratie van het CFU passende 

interne controleprocedures zijn die een systematische en gedisciplineerde aanpak bieden voor 
de verbetering van de effectiviteit van risicobeheer-, controle- en bestuursprocessen op de 
hoogste niveaus.  

 
g. Het CFU heeft het recht om een willekeurige Ledenvereniging die CFU-middelen ontvangt voor 

een specifiek doel te controleren om ervoor te zorgen dat deze middelen voor dat doel zijn 
gebruikt of toegewezen.  

 
h. De boekhouding moet worden bijgehouden met betrekking tot: 

 
a. alle door de CFUL ontvangen of uitgegeven bedragen en de aangelegenheden waarvoor 

de ontvangst en de uitgaven plaatsvinden; en 
b. De activa en passiva van de CFUL. 

Correcte administratie wordt niet geacht te worden bijgehouden indien deze administratie niet 
wordt bijgehouden die noodzakelijk is om een getrouw beeld te geven van de stand van zaken 
van het CFU en om haar transacties uit te leggen.  

De administratie wordt bewaard op de statutaire zetel van de CFUL of op andere plaats(en) die 
het Congres passend acht en staat altijd open voor de inzage van het Congres. 

 15.2 Accountants  

a. Het Controle- en Nalevingscomité zal een internationaal erkende firma van onafhankelijke 
externe accountants aanwijzen die voldoen aan hoge normen van integriteit voor de 
goedkeuring van het Uitvoerend Comité en het Congres. De externe accountants worden 
benoemd voor een termijn van één (1) jaar. Dit mandaat kan worden verlengd. De 
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leidinggevende account van deze accountants zal periodiek ten minste vijf (5) jaar worden 
vervangen.  
 

b. De externe accountants onderzoeken, controleren en de financiële overzichten certificeren 
voordat deze aan het Controle- en nalevingscomité worden voorgelegd.  

 
c. Het verslag van de externe accountants wordt voorgelegd aan het Uitvoerend Comité, het 

Controle- en Nalevingscomité en het Congres.  
 

d. Het Controle- en nalevingscomité is verantwoordelijk voor de interne accountantsfunctie van 
het CFU. 

15.3 Lidmaatschap Abonnement  

a. Elke Ledenvereniging betaalt een standaard jaarabonnement binnen negentig (90) dagen na te 
zijn gefactureerd door het CFU. Een dergelijk jaarabonnement moet vóór het volgende jaarlijks 
Congres door de Ledenvereniging aan het CFU worden betaald, zodat de Ledenvereniging een 
goede reputatie heeft bij het CFU.  
 

b. Het Congres stelt het bedrag van het jaarabonnement om de vier (4) jaar vast op aanbeveling 
van het Uitvoerend Comité. Het is hetzelfde voor elke Ledenvereniging en bedraagt niet meer 
dan duizend dollar (US$ 1,000).  

15.4 Vereffening  

Het CFU kan elke rekening van een Ledenvereniging debiteren om de aan het CFU 
verschuldigde bedragen af te wikkelen en stelt de betrokken Ledenvereniging onverwijld in 
kennis van dergelijke maatregelen.  

 Artikel 16 Vertegenwoordigers van het CFU over de CONCACAF-raad en de FIFA-raad 

a. De vertegenwoordigers van het CFU in de CONCACAF-raad en de FIFA-raad vertegenwoordigen 
de belangen van het CFU-lidmaatschap in de CONCACAF-raad en de FIFA-raad. 
  

b. De vertegenwoordigers van het CFU in de CONCACAF-raad en de FIFA-raad brengen het 
Uitvoerend Comité een driemaandelijks verslag uit waarin alle namens het CFU uitgevoerde 
activiteiten worden beschreven.  

Artikel 17 Internationale wedstrijden en Competities  

a. Het Uitvoerend Comité kan aan elke Ledenvereniging de bevoegdheid delegeren om 
competities te organiseren.  
 

b. Het Uitvoerend Comité keurt verordeningen goed betreffende de voorwaarden voor deelname 
aan en de organisatie van CFU-wedstrijden.  
 

c. Door de handeling van deelname aan een team in een wedstrijd georganiseerd door het CFU, 
stemt elke Ledenvereniging en/of Club aangesloten bij een Ledenvereniging ermee in om 
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volledig te voldoen aan de Statuten, Verordeningen en besluiten van het CFU en haar 
organen/permanente comités.  
 

d. De toelating tot een CFU-wedstrijd van een Ledenvereniging of een Club die direct of indirect 
betrokken is bij activiteiten die erop gericht zijn de uitkomst van een wedstrijd op nationaal of 
internationaal niveau te regelen of te beïnvloeden, kan door het Uitvoerend Comité worden 
geweigerd, onverminderd eventuele mogelijke disciplinaire maatregelen.  
 

e. De machtiging en organisatie van internationale wedstrijden en competities tussen teams van 
de Nationale Vereniging en tussen competities en/of Club teams in het Caraïbisch gebied zijn in 
overeenstemming met de statuten en verordeningen van FIFA, CONCACAF en CFU, indien van 
toepassing.  
 

f. De Algemene Secretaris stelt een CFU-wedstrijdkalender op die bindend is voor 
Ledenverenigingen, Bonden en Clubs.  
 

g. Het CFU en elke Ledenvereniging erkennen en voldoen aan de internationale wedstrijdkalender 
die door de FIFA en CONCACAF is opgesteld.  

Artikel 18 Erkenning van de Statuten en Verordeningen van het CFU 

a. Elke Ledenvereniging neemt in haar statuten een bepaling op waarbij zij, haar Bonden, Clubs, 
Spelers en Functionarissen overeenkomen te allen tijde deze Statuten, Verordeningen en 
besluiten van het CFU na te leven en de jurisdictie van de CAS te erkennen, zoals bepaald in 
deze statuten.  
 

b. Elke ledenvereniging zorgt ervoor dat haar Bonden, Clubs, Spelers en Functionarissen deze 
verplichtingen erkennen en aanvaarden.  
 

c. Een deelnemer aan een CFU-wedstrijd bevestigt bij zijn inschrijving schriftelijk aan het CFU dat 
zijn Spelers en Functionarissen deze verplichtingen hebben erkend en aanvaard.  

Artikel 19 Geschillen 

a. Ledenverenigingen voegen een clausule in hun statuten of reglementen op, waarin wordt 
bepaald dat het verboden is geschillen binnen de Vereniging te beslechten of geschillen 
betreffende Bonden, Clubs, Spelers en Ambtenaren door gewone rechtbanken te beslechten, 
tenzij uitdrukkelijk in deze Statuten is bepaald, CONCACAF-verordeningen of FIFA-
verordeningen, of indien de wetgeving van het betreffende land of gebied specifiek voorziet in 
of bepaalt dat een beroep wordt gedaan op gewone rechtbanken. In plaats van gebruik te 
maken van de gewone rechtbanken, worden voorzieningen getroffen voor arbitrage. Dergelijke 
geschillen worden voorgelegd aan een onafhankelijk en naar behoren opgerichte 
Arbitragecommissie die door het CFU en de Ledenvereniging wordt erkend, of aan het CAS.  
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b. Ledenverenigingen leggen sancties op aan elke partij die deze verplichting niet nakomt en 
zorgen ervoor dat elk beroep tegen dergelijke sancties eveneens strikt wordt voorgelegd aan 
arbitrage en niet aan gewone rechtbanken.  

Artikel 20 Machtiging  

Het CFU en haar Ledenverenigingen zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het geven van een machtiging 
van de verspreiding van beeld en geluid en andere gegevensdragers van voetbalwedstrijden en 
evenementen die onder hun respectieve jurisdictie vallen, zonder enige beperking op het gebied van 
inhoud, tijd, plaats en technische en juridische aspecten.  

Artikel 21 Rechten 

a. Het CFU en haar Ledenverenigingen zijn respectievelijk de oorspronkelijke eigenaars van alle 
rechten die voortvloeien uit wedstrijden en andere evenementen die onder hun respectieve 
jurisdictie vallen, zonder enige beperking van inhoud, tijd, plaats en wetgeving. Deze rechten 
omvatten onder meer alle soorten financiële rechten, audiovisuele en radio-opnamen, 
reproductie- en uitzendrechten, multimediarechten, marketing- en promotierechten en 
integrale rechten zoals emblemen en rechten die voortvloeien uit het auteursrecht.  
 

b. Het Uitvoerend Comité beslist hoe en in hoeverre de rechten van het CFU worden benut. Alleen 
het Uitvoerend Comité beslist of de CFU-rechten uitsluitend, dan wel exclusief gezamenlijk met 
een derde of geheel via een derde worden gebruikt.  

Artikel 22 Toestemming  

Ledenverenigingen kunnen niet tot een andere bond behoren zonder schriftelijke toestemming van het 
CFU.  

Artikel 23 Verbodsbepalingen 

Geen bestuurder van de CFUL of verbonden personen aan de CFUL of lid van het Uitvoerend Comité, lid 
van het permanent comité of lid van het Gerechtelijke lichaam mag: 

a. goederen of diensten van de CFUL kopen of ontvangen onder voorwaarden die 
preferentieel zijn dan die welke gelden voor leden van het publiek; 

b. goederen, diensten of enige belangen in grond aan de CFUL verkopen, tenzij in 
deze Statuten anders is bepaald; 

c. in dienst zijn bij of een vergoeding ontvangen van de CFUL, tenzij in deze 
Statuten anders is bepaald; 

d. bezoldigingen, inkomsten of andere financiële voordelen van de CFUL 
ontvangen, tenzij in deze Statuten anders is bepaald. Eventuele vergoedingen, 
inkomsten of andere financiële voordelen uit de CFUL die niet anderszins in 
deze Statuten zijn voorzien, moeten worden goedgekeurd door de rechtbank of 
autoriteit op grond van de Charities Act 2013 van Jamaica.  

Artikel 24 Slotbepalingen  

24.1 Zaken Waarin Niet is Voorzien  
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Het Uitvoerend Comité zal de uiteindelijke beslissing hebben over alle aangelegenheden die niet in deze 
Statuten of Verordeningen zijn voorzien, of in geval van overmacht of in geval van dubbelzinnigheid of 
strijdigheid tussen de Artikelen.  

24.2 Ontbinding  

a. Behoudens de wetten van Jamaica kan het CFU worden ontbonden door middel van een 
resolutie van ten minste driekwart (3/4) van de stemgerechtigde Ledenverenigingen.  
 

b. Bij de ontbinding van het CFU worden al haar tegoeden en activa toevertrouwd aan CONCACAF 
totdat het CFU is hersteld.  

24.3 Geldend recht 

Deze Statuten worden beheerst door en geïnterpreteerd onder de wetten van Jamaica.  

24.4 Aanneming van en wijziging aan deze Statuten  

a. Het Congres is verantwoordelijk voor de aanneming en wijziging van deze Statuten.  
 

b. Eventuele voorstellen tot wijziging van deze Statuten moeten schriftelijk en beknopt aan het 
Algemeen Secretariaat worden voorgelegd door een Ledenvereniging of door het Uitvoerend 
Comité. Een door een Ledenvereniging ingediend voorstel is geldig, mits het schriftelijk is 
gesteund door ten minste drie (3) andere Ledenverenigingen.  

 
c. Om te kunnen stemmen over de goedkeuring of wijziging van deze Statuten, moet meer dan 

driekwart (3/4) van de stemgerechtigde Ledenverenigingen bij de stemming aanwezig zijn.  
 

d. Een voorstel tot vaststelling of wijziging van deze Statuten wordt goedgekeurd door driekwart 
(3/4) van de aanwezige en stemgerechtigde Ledenverenigingen.  

Aanneming van de Statuten  

Deze Statuten zijn aangenomen door het Buitengewoon Congres van het CFU gehouden op _______ 
November 2019 in Miami, Florida. Ze vervangen alle voorgaande teksten en treden in werking op 
_____________. 

 


