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De Richtlijnen voor Verkiezingsprocedures zijn ontworpen om transparantie en 

billijkheid in het CFU-verkiezingsproces te garanderen evenals eerbiediging van 

fundamentele democratische principes. 
 

Artikel 1. Algemene Principes 

 

1. Verkiezingen voor functies van het Uitvoerende Comité van het CFU worden 

beheerst door de bepalingen van de statuten van het CFU en de huidige 

richtlijnen.  
 

2. In aanvulling daarop, zal de Gedragscode van de FIFA naast fundamentele 

beginselen zoals democratie, scheiding van machten, transparantie en 

openheid, moeten worden gerespecteerd. 

 
 

Artikel 2. Toepassingsgebied 
 

1. Deze richtlijnen zullen van toepassing zijn op: 
 

a) Alle verkiezingen voor functies van het Uitvoerende Comité van het 

CFU; 

b) Alle personen onder jurisdictie van het CFU. 

 

2. Vanaf het moment dat deze richtlijnen van toepassing zijn op een bepaalde 

kandidaat voor de functies van de Uitvoerende Comités van het CFU, valt die 

kandidaat valt ook onder de Gedragscode van de FIFA indien hij/zij niet 

anderszins al gebonden is aan en valt onder dergelijke codes. 
 
 

Artikel 3. Plaats van de verkiezingen 

 

De verkiezingen voor de functie van het Uitvoerende Comité van het CFU zullen 

plaatsvinden op een gewoon CFU-congres in overeenstemming met de CFU-

statuten. 

 

Artikel 4. Implementatie van de Bijeenroeping 

 

Verkiezingen worden door het Algemene Secretariaat van het CFU ten minste 

zestig (60) dagen vóór de datum van het congres bijeengeroepen en een 

dergelijke bijeenroeping wordt opgenomen in de officiële kennisgeving van het 

congres. 

 

Artikel 5. Inhoud van de Bijeenroeping 

De bijeenroeping tot verkiezingen bevat ten minste de volgende punten: 

a) De functies beschikbaar voor de verkiezing; 
 

b) Verkiezingsagenda met inachtneming van de in de statuten van het CFU 

vastgestelde termijnen en de huidige richtlijnen. 
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Artikel 6. Bekendmaking van de Bijeenroeping 

De bijeenroeping zal naar alle Ledenverenigingen van het CFU worden verzonden. 

Het zal tevens worden gepubliceerd op de CFU website: www.cfufootball.org  

 

 

Artikel 7. Ad-hoc Verkiezingscommissie 

 

1. Voor een redelijke termijn in het kader van de verkiezingen voor de functies van 

het CFU, zal het Uitvoerende Comité van het CFU een ad-hoc 

Verkiezingscommissie oprichten bestaande uit drie (3) personen. 
 

2. De ad-hoc Verkiezingscommissie zal worden aangewezen door het Uitvoerende 

Comité van het CFU. De leden van de ad-hoc Verkiezingscommissie komen 

overeen dat een van hen voorzitter zal zijn. 
 

3. Indien een lid van de ad-hoc Verkiezingscommissie kandidaat is of wordt een 

voor een functie van, of momenteel lid is van het Uitvoerende Comité van het 

CFU, zal hij/zij respectievelijk onmiddellijk niet meer in aanmerking komen of 

staken met zijn of haar functie als lid van de ad-hoc Verkiezingscommissie. 

 

4. Indien een lid van de ad-hoc Verkiezingscommissie wordt verhinderd zijn / haar 

taken uit te voeren vanwege een belangenconflict, of om enige andere naar 

behoren gerechtvaardigde reden, zal hij/zij onmiddellijk worden vervangen 

door het Uitvoerende Comité van het CFU. 
 

5. Het Algemene Secretariaat van het CFU kan aanvullende personen 

aanwijzen om administratieve taken voor de ad-hoc Verkiezingscommissie 

uit te voeren. 

 

Artikel 8. Taken van de ad-hoc Verkiezingscommissie 

 

1. Naast haar rol als toezichthouder op het verkiezingsproces, zullen de taken van 

de ad-hoc Verkiezingscommissie het volgende omvatten, met name: 
 

a) Toezicht houden op het administratieve proces met betrekking tot de 

verkiezingen voor de functies van het Uitvoerende Comité van het CFU en 

toezicht houden op de naleving van de huidige richtlijnen; 
 

b) Zorgen voor de juiste toepassing van de statuten, voorschriften en bepalingen 

van het CFU, evenals de inhoud van de huidige richtlijnen voor zaken die 

betrekking hebben op het verkiezingsproces; 

 

c) Indien nodig, instructies geven voor de toepassing van de huidige richtlijnen 

vóór en tijdens het gehele verkiezingsproces; 

 

d) Verzoek aan het Ethische Comité van het CFU, Concacaf of enige andere 

partij die door de CFU Uitvoerend Comité is benoemd, en in voorkomend 

geval door Concacaf, het bevoegde orgaan van FIFA, om relevante 

http://www.concacaf.com./
http://www.cfufootball.org/
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informatie over de kandidaten te verstrekken; 
 

e) Kandidaten toelaten voor het Uitvoerende Comité van het CFU. Inzake het 

voorgaande, beoordeelt de ad-hoc Verkiezingscommissie of kandidaten 

voor de functie van het Uitvoerende Comité van het CFU voldoen aan de 

profielspecificaties en vereisten die zijn vastgelegd in de statuten van de CFU; 
 

f) Alle andere taken die in het kader van haar taken nodig kunnen zijn. 
 

2. Met het oog op haar goede en directe kennis van het verkiezingsproces, zal de 

ad-hoc Verkiezingscommissie verplicht zijn de bevoegde CFU-instanties hiervan 

schriftelijk op de hoogte te stellen en op een onderbouwde manier van 

eventuele inbreuken op de bepalingen van deze richtlijnen die kunnen worden 

begaan tijdens het verkiezingsproces zo snel mogelijk het direct op de hoogte is 

van dergelijke inbreuken of hiervan op de hoogte wordt gebracht door een van 

de kandidaten of Ledenverenigingen. 

 

3. De exclusieve plaats voor beroep tegen beslissingen van de ad-hoc 

Verkiezingscommissie is bij het Arbitragehof voor de Sport en geen andere 

gerechtelijke of administratieve instantie. 

 

Artikel 9. Verkiezingsformaat en type stemming 
 

De verkiezingen voor de functies van het Uitvoerende Comité van het CFU zullen 

plaatsvinden bij geheime stemming in overeenstemming met het toepasselijke statuut 

van het CFU.    
 

 

Artikel 10. Indiening van de kandidaturen 

 

1. Alle Ledenverenigingen van het CFU kunnen voordragen of ondersteunende 

verklaringen verstrekken voor functies in het Uitvoerende Comité van het CFU. 
  

2. Alleen Ledenverenigingen mogen kandidaten voordragen voor een functie in 

het Uitvoerend Comité.  Een voordracht van een kandidaat voor een functie 

van het Uitvoerend Comité, zal uitsluitend geldig zijn, indien deze voordracht is 

gedaan door zijn of haar eigen Ledenvereniging en gesteund wordt door 

tenminste twee (2) andere Ledenverenigingen.  De Ledenverenigingen moeten 

het Algemeen Secretariaat van het CFU schriftelijk op de hoogte brengen van 

hun kandidatuur voor de functies van het CFU die beschikbaar zijn voor de 

verkiezing met ten minste vijfenveertig (45) dagen voor de datum van het 

Congres.    Elke Ledenvereniging kan slechts één kandidaat voor de functie van 

Voorzitter voordragen. Elke Ledenvereniging kan maximaal 4 kandidaten 

voordragen voor de 4 functie van Vice-voorzitter en kan aanvullend maximaal 4 

kandidaten voordragen voor de 4 functies van de leden van het Uitvoerende 

Comité.  Wanneer een Ledenvereniging voorstellen indient voor meer dan één 

kandidaat voor het Voorzitterschap, worden alle ingediende voorstellen als 

ongeldig beschouwd. Op dezelfde wijze, indien een Ledenvereniging 

voorstellen voor meer dan 4 kandidaten voor de 4 functies van Vice-voorzitter 
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indient en meer dan 4 kandidaten voor de 4 functies van het Uitvoerende 

Comité, worden dergelijke ingediende voorstellen als ongeldig beschouwd. Alle 

ingediende voorstellen worden als definitief beschouwd.  

 

3. Voordragingen moeten de ondersteunende verklaringen van de vereiste 

Ledenverenigingen bevatten, zoals uiteengezet in Artikel 11.1 h van het statuut 

van het CFU en worden ingediend in de vorm van een naar behoren 

ondertekende brief door de Voorzitter of Algemene Secretaris van de 

kandidaat-Ledenvereniging op officieel briefhoofd aan het Algemeen 

Secretariaat van het CFU. 

 

4. De verkiezing van twee of meer leden van het Uitvoerend Comité van het CFU 

die tot dezelfde Ledenvereniging behoren, is niet toegestaan. 

 

5. Het Algemeen Secretariaat van het CFU zal alle kandidaturen doorsturen naar 

de ad-hoc Verkiezingscommissie voor een beslissing over de toelating van een 

kandidaat. 
 

Artikel 11. Controles voor de verkiesbaarheid 

 

1. In overeenstemming met de statuten van het CFU, moeten kandidaten voor de 

functies van het CFU Uitvoerende Comité een controle voor de verkiesbaarheid 

doorstaan om zich voor dergelijke functies verkiesbaar te kunnen stellen. 
 

2. Elke willekeurige persoon die zich kandidaat stelt voor een functie van het 

Uitvoerend Comité van het CFU moet binnen de afgelopen zes (6) maanden na 

dergelijke verkiezingen een controle voor de verkiesbaarheid hebben doorstaan 

om zich kandidaat te stellen. 

 

 

Artikel 12. Bekendmaking van de kandidaturen 

  

Na ontvangst van de voorgestelde kandidatu(u)r(en), zal de ad-hoc 

Verkiezingscommissie de voorgestelde kandidatu(u)r(en) doorsturen aan de partij die 

door het Uitvoerend Comité van het CFU is aangewezen om de controles voor 

verkiesbaarheid uit te voeren. 
 

1. Na ontvangst van de resultaten van de controles voor de verkiesbaarheid, 

neemt de ad-hoc Verkiezingscommissie een besluit over de toelating van de 

voorgestelde kandidatu(u)r(en) en stelt het Algemeen Secretariaat van het CFU 

hiervan in kennis. 
 

2. Het Algemeen Secretariaat van het CFU zal alle Ledenverenigingen ten minste 

dertig (30) dagen vóór de datum van het congres in kennis stellen van de 

namen van de in aanmerking komende kandidaten 
 

Artikel 13. Stemprocedure 

 

1. Elk moment alvorens de stemming wordt geopend, indien toegestaan door het 
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ad hoc Verkiezingscommissie naar eigen goeddunken en in overeenstemming 

met haar regels die het kan uitvaardigen, kan aan de kandidaten de 

gelegenheid worden geboden mondeling hun programma aan het Congres te 

presenteren. 
 

2. De verkiezingen voor de functies van het Uitvoerende Comité van het CFU zijn 

op basis van de verkiezingen voor Het Voorzitterschap als eerste tijdens het 

bijbehorende Gewone Congres en bij geheime stemming (die kan worden 

uitgevoerd door middel van een elektronische telling), met uitzondering 

wanneer een kandidaat geen tegenstander voor de functie heeft, kan hij/zij bij 

acclamatie worden gekozen. Het geheim van het stembiljet wordt 

gegarandeerd door het voorzien in een procedure die de privacy van de kiezer 

waarborgt. De ad hoc Verkiezingscommissie kan aanvullende beperkingen 

opleggen die de privacy van de kiezer en de integriteit van het stemproces 

waarborgen. 

 

3. Elke Ledenvereniging heeft één stem voor die van de functie van Voorzitter.  

Voor de functies van de 4 Vice-voorzitters kan elke Ledenvereniging gezamenlijk 

en in totaal stemmen voor maximaal 4 kandidaten voor de 4 functies.  Op 

dezelfde wijze, voor de functies van de 4 leden van het Uitvoerend Comité, kan 

elke Ledenvereniging stemmen voor maximaal 4 kandidaten gezamenlijk en in 

totaal voor de 4 functies. Elke Ledenvereniging heeft het recht zich op het 

Congres te laten vertegenwoordigen door maximaal drie afgevaardigden (het 

CFU is alleen verantwoordelijk voor de kosten van twee afgevaardigden). Een 

van de drie afgevaardigden oefent het stemrecht uit namens de 

Ledenvereniging. De namen van de drie afgevaardigden moeten ten minste 

veertien (14) dagen vóór de datum van het Congres aan het Algemeen 

Secretariaat worden verstrekt en moeten de gemachtigde afgevaardigde voor 

het stemming vermelden. In het geval dat de gemachtigde afgevaardigde om 

te stemmen het Congres niet kan bijwonen, moet de Ledenvereniging moet het 

Algemeen Secretariaat ten minste drie (3) dagen vóór de datum van een 

dergelijk Congres de naam van een vervanger meedelen. In het geval een of 

beide niet-stemgerechtigde afgevaardigden niet in staat zijn om het Congres 

bij te wonen, moet de Ledenvereniging moet het Algemeen Secretariaat 

uiterlijk op de dag onmiddellijk voorafgaand aan de datum van een dergelijk 

Congres de namen van eventuele vervangers meedelen. Afgevaardigden 

moeten behoren tot de Ledenvereniging die zij vertegenwoordigen en mogen 

niet meer dan één Ledenvereniging vertegenwoordigen. Uitsluitend de 

gemachtigde afgevaardigden die aanwezig zijn, hebben stemrecht. Stemmen 

bij volmacht of per brief is niet toegestaan. 

 
4. Alle Ledenverenigingen van het CFU kunnen deelnemen aan de verkiezing van 

functies in het Uitvoerende Comité van het CFU.  
 

5. Het Congres benoemt een voldoende aantal stemopnemers om te helpen bij 

het onderzoeken en tellen van de stemmen en om ervoor te zorgen dat het 

stemproces naar behoren wordt gedocumenteerd.    Geen enkele 

Ledenvereniging treedt op als stemopnemer in het geval dat een lid van de 
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Ledenvereniging kandidaat is voor verkiezing. 

 

6. De volgorde waarin de aanwezige Ledenverenigingen hun stem uitbrengen, is 

in alfabetische volgorde van A tot Z. De Algemene Secretaris van het CFU zal 

elke aanwezige Ledenvereniging afzonderlijk roepen om haar stem uit te 

brengen. Een voldoende aantal stembussen zal worden toegewezen zodat de 

Ledenverenigingen hun stembiljetten kunnen deponeren. In aanvulling daarop 

worden stemgebieden geïmplementeerd om de privacy van elke afgevaardigd 

te waarborgen bij het uitbrengen van zijn/haar stem. 

 

7.   De Algemene Secretaris en/of de perso(o)n(en) die hij benoemt, wordt 

bijgestaan door de stemopnemers, die de verdeling van de stembiljetten 

uitvoeren. De stembiljetten die zullen worden gebruikt voor de uitgebrachte 

stem moeten overeenstemmen met het officiële model dat is vastgesteld door 

het Algemene Secretariaat van het CFU, en elke uitgebrachte stem met een 

ander stembiljet is ongeldig. De stembiljetten bevatten de na(a)m(en) van de 

kandida(a)t(en) en de functie waarvoor zij zich verkiesbaar stellen. Kiezers 

mogen slechts één kandidaat aanstrepen voor de functie van Voorzitter en 

maximaal 4 kandidaten voor de functie van respectievelijk Vice-Voorzitter en 

leden van het Uitvoerende Comité. Stembiljetten waarop meer dan één 

kandidaat is aangestreept voor de functie van Voorzitter en meer dan 4 

kandidaten voor de respectieve functies van Vice-Voorzitter en leden van het 

Uitvoerende Comité, zijn ongeldig. 
 

Artikel 14. Tellen en het verklaren van de resultaten 

 

1. De Algemene Secretaris en/of de perso(o)n(en) die hij benoemt, bijgestaan door 

de stemopnemers, zullen het tellen van de stembiljetten uitvoeren. Het aantal 

uitgegeven stembiljetten wordt vóór de telling door de Algemene Secretaris 

bekendgemaakt. Wanneer het aantal gedeponeerde stembiljetten gelijk is aan 

of kleiner is dan het aantal uitgedeelde stembiljetten, wordt de verkiezing geldig 

verklaard. Indien het gedeponeerde aantal groter is dan het aantal uitgedeelde 

stembiljetten, wordt de stem nietig verklaard en wordt onmiddellijk een nieuwe 

stem uitgebracht.    Voorafgaand aan het tellen van enige stembiljetten, moet 

elk stembiljet worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat de elke uitgebrachte 

stem op het stembiljet correct wordt gemarkeerd en geldig is.    
 

2. Het tellen van de stembiljetten moet gebeuren op het hoofdpodium van de 

Congreszaal, in duidelijk zicht van alle Ledenverenigingen. 
 

3. De verkiezing van de Voorzitter, vice-Voorzitter en leden van het Uitvoerende 

Comité wordt bij een eerste stemming met meerderheid van stemmen beslist. 

Als 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 de minste stemmen 

heeft behaald; en deze procedure zal doorgaan totdat het vereiste aantal 

kandidaten is gekozen In geval van staking van stemmen, wordt een nieuwe 

stemming gehouden met de respectieve kandidaten totdat de functie is 
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vervuld in overeenstemming met de procedure die in deze richtlijnen is 

uiteengezet. 
 

 

4. De Algemene Secretaris zal het resultaat van elke stemming bekendmaken. Het 

mandaat van elk lid van het Uitvoerende Comité van het CFU begint na het 

einde van het CFU-congres dat hen heeft gekozen.  
 

5. De Algemene Secretaris van het CFU plaatst de ingezamelde en getelde 

stembiljetten in enveloppen die voor dit doel zijn bedoeld en zal deze 

onmiddellijk sluiten. Het Algemeen Secretariaat zal deze enveloppen bewaren 

en 45 dagen na het einde van het Congres vernietigen. 

 

 


