Vragenlijst voor beschikheid voor de Verkiezing

Voorna(a)m(en):
Achterna(a)m(en):
Geboortedatum:
Ledenvereniging:
Nationaliteit(en):
Beroep:
E-mailadres:
Contact telefoonnummer:

1. Bent u of een bedrijf waarbij u betrokken bent eerder veroordeeld voor een
definitieve beslissing betreffende een opzettelijk gepleegd strafbaar feit of enige
overtreding die overeenkomt met een schending van de gedragsregels
uiteengezet in paragraaf II sectie 5 van de Gedragscode van de FIFA?
□ Nee

□ Ja

Indien ja, graag specificeren

2. Heeft ooit in het verleden een bestuursorgaan van een sportvereniging
disciplinaire of soortgelijke sancties of maatregelen (met inbegrip van boetes) aan
u opgelegd die neerkomen op een schending van de gedragsregels uiteengezet in
paragraaf II sectie 5 van de Gedragscode van de FIFA?
□ Nee

□ Ja

Indien ja, graag specificeren
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3. Bent u of een bedrijf waar u bij betrokken bent verwikkeld in een civielrechtelijke,
strafrechtelijke of disciplinaire procedure of onderzoek of bent u of een bedrijf
waarbij u betrokken bent ooit veroordeeld inzake een burgerlijke, strafrechtelijke
of disciplinaire procedure in het verleden?
□ Nee

□ Ja

Indien ja, graag specificeren

4. Bent u op de hoogte of er momenteel een onderzoek naar u plaatsvindt door
FIFA, Concacaf (met inbegrip van gerechtelijke instanties), enige relevante
Ledenvereniging of een sportorganisatie of overheidsinstantie?
□ Nee

□ Ja

Indien ja, graag specificeren
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5. Ik ben me er volledig van bewust dat ik een“Official” ben zoals gedefinieerd in
de Gedragscode van de FIFA (2019) en onderworpen ben aan de bepalingen van
de Gedragscode van de FIFA en ik volledig dergelijke bepalingen naleef. In verband
met het voorgaande, heb ik met name terdege kennis genomen van het feit dat
de Gedragscode van de FIFA ook van toepassing is op gedrag die vóór haar
inwerkingtreding plaatsvond (Zie paragraaf 1 Sectie 3 van de Gedragscode van de
FIFA (2019)).
□ Nee

□ Ja

6. Bent u momenteel werkzaam als officier, bestuurder, belangrijke
aandeelhouder (5% of meer, individueel of in overleg met verbonden partijen), of
in een andere bestuursfunctie in willekeurige bedrijven. Indien ja, a.u.b. de
volledige na(a)m(en) van het bedrijf en de vestigingsplaats opgeven.
□ Nee

□ Ja

Indien ja, graag specificeren

7. Ik bekleed momenteel de volgende posities in het voetbal:
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8. Vermeld a.u.b. alle feiten en omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot
mogelijke belangenconflicten met betrekking tot uzelf. Inzake het bovenstaande,
houdt u rekening met Artikel 19 van de Gedragscode van de FIFA (2019) en de FIFA
Governance Regels:

9. Beschrijf eventuele opmerkingen en commentaren die mogelijk relevant zijn in
de huidige context van deze controle voor de verkiesbaarheid.

10. Ik ben volledig op de hoogte en ga ermee akkoord dat deze vragenlijst
beschikbaar zal worden gesteld aan de juiste instanties van het CFU en aan elke
instantie/entiteit die het CFU benoemt om deze controle voor de verkiesbaarheid
uit te voeren en hierbij stem er mee in
□ Nee

□ Ja
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11. Ik ben volledig op de hoogte en bevestig dat ik het CFU en de instantie/entiteit
die de controle voor de verkiesbaarheid uitvoert op de hoogte moet stellen van
feiten en omstandigheden die zich voordoen nadat de geschiktheidscontrole is
voltooid en die relevant zijn voor de aangelegenheden in deze vragenlijst of die
op een andere manier mijn antwoorden hierin tegenspreken, en dat het nalaten
dit te doen ertoe kan leiden dat ik niet als een gekwalificeerde Kandidaat wordt
beschouwd, en indien ontdekt na een succesvolle verkiezing, dit kan resulteren in
sancties, met inbegrip maar niet beperkt tot mijn uitzetting van uit de gekozen
functie.
□ Nee

□ Ja

12. Ik ben volledig op de hoogte en bevestig dat ik verplicht ben samen te werken
om de relevante feiten vast te stellen met betrekking tot de controle voor de
verkiesbaarheid waaraan ik onderworpen ben. Met name zal ik voldoen aan
verzoeken om documenten, informatie of ander materiaal van welke aard dan ook
te verstrekken. In aanvulling daarop, zal ik voldoen aan de vraag naar en
verstrekking van documenten, informatie of enig ander materiaal van welke aard
dan ook dat niet in mijn bezit is maar waartoe ik gerechtigd ben. Genoemde
documenten, informatie en materialen zijn die met betrekking tot en betreffende
mijn geschiktheid om een functie te aanvaarden in het Uitvoerende Comité van het
CFU. Ik ben volledig op de hoogte en bevestig dat niet-naleving van dergelijke
verzoeken resulteren kunnen in sancties.
□ Nee

□ Ja

13. Ik ben volledig op de hoogte en bevestig dat de instantie/entiteit die de
controle voor de verkiesbaarheid uitvoert ook informatie kan opvragen over
mogelijke sancties (vragen 1 en 2 hierboven) of lopende onderzoeken rechtstreeks
vanuit de FIFA of de relevante Ledenvereniging evenals van andere instellingen
zoals het Arbitragehof voor de Sport of het Internationaal Olympisch Comité. In dit
verband met het bovenstaande, ontsla ik hierbij de relevante instellingen van elke
geheimhoudingsplicht met betrekking tot de betrokken informatie.
□ Nee

□ Ja
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14. Ik ben volledig op de hoogte en bevestig dat de instantie/entiteit belast met
het uitvoeren van de controle voor de verkiesbaarheid, aanvullende informatie kan
verzamelen van en over mij en mijn positie bij het uitvoeren van deze controle.
□ Nee

□ Ja

15. Ik ben ervan op de hoogte dat aanvullende informatie en/of specifieke
formulieren van mij vereist kunnen zijn om een controle van een eventuele
criminele verleden in mijn land van vestiging aan te vragen. De instantie/entiteit
mijn kan contacteren via mijn contactgegevens hierboven vermeld met specifieke
instructies voor mijn locatie.
□ Nee

□ Ja

16. Ik ben volledig op de hoogte en stem ermee in dat het CFU door FIFA, Concacaf
en elke relevante Ledenvereniging informatie mag ontvangen die is verzameld in
het kader van een uitgevoerde controle voor de verkiesbaarheid, met inbegrip
maar niet beperkt tot een respectieve definitieve beslissing. In aanvulling daarop,
ben ik volledig op de hoogte en gaan ermee akkoord dat het CFU door FIFA,
Concacaf en elke relevante aangesloten vereniging informatie mag ontvangen over
lopende of afgeronde onderzoeken of procedures (waaronder onderzoek of
procedures uitgevoerd door FIFA's, Concacaf of de gerechtelijke instanties van de
betreffende Ledenverenigingen), met inbegrip maar niet beperkt tot een
respectieve definitieve beslissing.
□ Nee

□ Ja

______________

______________________

(Plaats en datum)

(Handtekening)
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