Goedgekeurd door het Uitvoerend comité van CONCACAF op 7 april 2016

RICHTLIJNEN VERKIEZINGSPROCEDURE

Transparantie en eerlijkheid bij CONCACAF-verkiezingen, maar ook
respect voor de basisprincipes van de democratie, liggen ten grondslag
aan de huidige richtlijnen voor de verkiezingsprocedure.
Artikel 1. Algemene principes
1.

De voorwaarden van de CONCACAF-statuten en de huidige
richtlijnen zijn leidend bij de verkiezingen voor functies binnen
het CONCACAF-bestuur. De voorwaarden van de FIFA- en
CONCACAF-statuten, de huidige richtlijnen en andere geldende
regelgeving van de FIFA en de CONCACAF zijn leidend bij de
verkiezingen voor functies binnen het FIFA-bestuur.

2.

Daarnaast zullen ook de Gedragscodes van de FIFA en de
CONCACAF, en basisprincipes zoals die van de democratie,
scheiding der machten, transparantie en openheid in acht
worden genomen.

3.

Kandidaturen en verkiezingscampagnes met betrekking tot
functies binnen het bestuur van de FIFA of CONCACAF moeten
eerlijk en achtenswaardig worden uitgevoerd door de
kandidaten en, meer in het algemeen, in een sfeer van respect
voor de fundamentele ethische principes en de regelgeving van
FIFA en CONCACAF.

4.

Kandidaten voor functies binnen het bestuur van de
CONCACAF en FIFA zullen alle campagnes uitvoeren met
waardigheid en matigheid en met respect voor de andere
kandidaat of kandidaten, voor de FIFA, de CONCACAF en hun
nationale bonden.

Artikel 2. Toepassingsbereik
1.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op:

a) alle verkiezingen voor functies binnen het bestuur van de
CONCACAF en de FIFA;
b) alle gevallen in verband met een kandidatuur voor functies
binnen het bestuur van de CONCACAF en de FIFA;
c) alle personen die vallen onder de jurisdictie van de
CONCACAF;
d) alle kandidaten voor de functies binnen het bestuur van
de CONCACAF en de FIFA (zie par. 2 en 3 hieronder).
2.

Vanaf het moment dat deze richtlijnen van toepassing zijn op
een bepaalde kandidaat voor de functies binnen het bestuur
van de CONCACAF en de FIFA, zal deze kandidaat zich ook
moeten onderwerpen aan de Gedragscode van de FIFA en de
CONCACAF, indien hij/zij niet al op een andere manier aan
deze code gebonden is.

3.

Vanaf het moment dat deze regels van toepassing zijn op een
bepaalde kandidaat voor een functie binnen het bestuur van
de CONCACAF en de FIFA, zal hij/zij zich ook moeten
onderwerpen aan de FIFA- en CONCACAF-statuten en andere
regelgeving van de FIFA en de CONCACAF, indien hij/zij niet
eerder al op een andere manier hieraan gebonden is.

Artikel 3. Verkiezingslocatie
De verkiezingen voor de functies binnen het bestuur van CONCACAF
en FIFA vinden plaats tijdens het Algemene CONCACAF-congres
conform de CONCACAF-statuten.
Artikel 4. Uitvoering van de verkiezingsoproep
Verkiezingen moeten minimaal negentig (90) dagen vóór het congres
worden aangekondigd door het Algemene secretariaat van de
CONCACAF en de oproep zal worden opgenomen in de officiële
kennisgeving van het congres.

Artikel 5. Inhoud van de verkiezingsoproep
De verkiezingsoproep bevat ten minste de volgende punten:
a) de verkiesbare functies;
b) de namen van de leden van de ad-hoc Kiesraad;
c) de verkiezingskalender, waarin rekening wordt gehouden
met de deadlines zoals vastgelegd in de CONCACAF- en FIFAstatuten, de geldende regelgeving en de huidige richtlijnen.
Artikel 6. De verkiezingsoproep aankondigen
De oproep wordt naar alle nationale bonden van de CONCACAF
gestuurd. De oproep wordt ook gepubliceerd op de CONCACAFwebsite: www.concacaf.com.
Artikel 7. Ad-hoc Kiesraad
1.

Het CONCACAF-bestuur zal voor een passende periode een adhoc Kiesraad instellen in het kader van de verkiezingen voor de
functies binnen het bestuur van de CONCACAF en de FIFA.

2.

De ad-hoc Kiesraad zal worden aangesteld door het
CONCACAF-bestuur. De leden van de ad-hoc Kiesraad zullen
zelf één van hen benoemen tot voorzitter.

3.

Als een lid van de ad-hoc Kiesraad kandidaat is of wordt voor
een verkiesbare functie binnen het bestuur van de CONCACAF
of FIFA, of daar momenteel al deel van uitmaakt, zal hij/zij
niet meer in aanmerking komen voor een positie binnen de
ad-hoc Kiesraad, of zal hij/zij zijn/haar functie onmiddellijk
moeten beëindigen.

4.

Als een lid van de ad-hoc Kiesraad wordt verhinderd om
zijn/haar taken uit te voeren vanwege een

belangenverstrengeling of een andere gegronde reden, zal
het CONCACAF-bestuur hem/haar onmiddellijk vervangen.
5.

De CONCACAF-administratie zal de administratieve taken voor
de ad-hoc Kiesraad uitvoeren.

Artikel 8. Taken van de ad-hoc Kiesraad
1.

Naast de rol van toezichthouder voor de verkiezingsprocedure
omvatten de taken van de ad-hoc Kiesraad met name ook:
a) het administratieve proces in verband met de
verkiezingen voor de functies binnen het bestuur van de
CONCACAF en de FIFA begeleiden en toezicht houden op
de naleving van de huidige richtlijnen;
b) toezicht houden op de juiste toepassing van de CONCACAFen FIFA-statuten, -regels en -voorwaarden, en de inhoud van
de huidige richtlijnen, in gevallen die te maken hebben met
de verkiezingsprocedure;
c) instructies verstrekken voor de toepassing van de huidige
richtlijnen zoals vereist vóór en tijdens de gehele
verkiezingsprocedure;
d) een aanvraag indienen bij de Ethische commissie van de
CONCACAF, en eventueel het bevoegde FIFA-lichaam, om de
verkiesbaarheid van kandidaten te toetsen;
e) kandidaturen voor het CONCACAF-bestuur goedkeuren. In
dit verband zal de ad-hoc Kiesraad beoordelen of kandidaten
voor de functies binnen het CONCACAF-bestuur voldoen aan
de profielspecificaties en vereisten zoals vastgelegd in de
CONCACAF-statuten. De bevoegde FIFA-instantie zal een
besluit nemen over de goedkeuring van kandidaturen voor
het FIFA-bestuur;
f) andere taken die mogelijk benodigd zijn voor het uitvoeren
van de hierboven beschreven taken.

2.

Met het oog op de grondige en directe kennis van de
verkiezingsprocedure is de ad-hoc Kiesraad verplicht om
schendingen van de voorwaarden van deze richtlijnen die
kunnen zijn gepleegd tijdens de verkiezingsprocedure,
schriftelijk en onderbouwd te melden aan de bevoegde
instanties van de CONCACAF en/of de FIFA, zodra de raad
directe kennis heeft van dergelijke schendingen of als een
van de kandidaten of nationale bonden hen daar attent op
heeft gemaakt.

3.

De exclusieve locatie voor een beroepsprocedure over
beslissingen van de ad-hoc Kiesraad is bij het Hof van Arbitrage
voor Sport en geen enkele andere gerechtelijke instantie.

Artikel 9. Verkiezingsvorm en soort stemming
De verkiezingen voor de functies binnen het bestuur van CONCACAF
en FIFA worden uitgevoerd als een geheime stemming conform de
geldende CONCACAF- en FIFA-statuten en -reglementen.
Artikel 10. Inschrijving van kandidaturen
1.

Alle nationale bonden van CONCACAF kunnen personen
nomineren of steunbetuigingen indienen voor functies binnen
het CONCACAF-bestuur (anders dan onafhankelijke leden)
conform de CONCACAF-statuten. Echter, alleen nationale
bonden die aangesloten zijn bij de FIFA (FIFA-leden) kunnen
personen nomineren of steunbetuigingen indienen voor
functies binnen het FIFA-bestuur.

2.

Het CONCACAF-bestuur is verplicht om een kandidaat voor te
dragen voor de functie van Onafhankelijk lid in
overeenstemming
met
de
CONCACAF-statuten.
Het
CONCACAF-bestuur mag alle aanbevelingen voor dergelijke
kandidaten die door de nationale bonden zijn ingediend in
overweging nemen, maar is dat niet verplicht.

3.

Nationale bonden moeten ten minste zestig (60) dagen vóór
het congres schriftelijk bericht sturen aan het Algemene
secretariaat van de CONCACAF over hun verkiesbare
kandidaten voor de CONCACAF- en FIFA-functies.
Elke nationale bond kan slechts één kandidaat voordragen voor
elke functie.

4.

Nominaties moeten de steunbetuigingen van de vereiste
nationale bonden bevatten en zijn ingediend met een
rechtsgeldig ondertekende brief van de voorzitter of secretarisgeneraal van de nominerende nationale bond op officieel
briefpapier, gericht aan het adres dat is opgegeven door het
Algemene secretariaat van de CONCACAF.

5.

De verkiezing van twee of meer bestuursleden voor CONCACAF
of FIFA die tot dezelfde nationale bond behoren is niet
toegestaan, tenzij het aantal landen binnen de unie een
uitzondering op deze regel vereist.

6.

De volgende nominaties/steunbetuigingen zijn vereist om een
kandidatuur als geldig te beschouwen:
a) CONCACAF-bestuur:
i. Een kandidatuur voor de functie van voorzitter is alleen
geldig indien gesteund door minimaal vier (4) nationale
bonden, inclusief de steun van de eigen nationale bond
van de kandidaat en van drie (3) andere nationale
bonden.
ii. Een kandidatuur voor de functie van Vrouwelijk lid is
alleen geldig indien gesteund door minimaal drie (3)
nationale bonden, inclusief de steun van de eigen
nationale bond van de kandidaat en van twee (2)
andere nationale bonden. Als er geen kandidaten
worden voorgedragen binnen de vastgestelde periode,
kunnen tijdens de congresdag voorstellen worden
ingediend (met inachtneming van art. 11 par. 2 van
deze richtlijnen). Als slechts één kandidaat is
voorgedragen voor een functie, zal deze kandidaat

automatisch deze functie verwerven. Als er meerdere
kandidaten zijn voorgedragen, zal het congres het
Vrouwelijke lid kiezen uit de kandidaten.
iii. Een kandidatuur voor de functie van vicevoorzitter en
lid van een nationale bond (met uitzondering van het
Vrouwelijke lid) is alleen geldig indien gesteund door
minimaal drie (3) nationale bonden, inclusief de steun
van een nationale bond die behoort bij de unie die de
kandidaat vertegenwoordigt en van twee (2) andere
nationale bonden. Als er geen kandidaten worden
voorgedragen binnen de vastgestelde periode, kunnen
tijdens de congresdag voorstellen worden ingediend
(met inachtneming van art. 11 par. 2 van deze
richtlijnen). Als in elke unie slechts één kandidaat is
voorgedragen voor een functie, zal deze kandidaat
automatisch de functie verwerven waarvoor hij of zij is
voorgedragen. Als er meerdere kandidaten zijn
voorgedragen, zal het congres een vertegenwoordiger
kiezen uit de kandidaten uit elke unie.
b) FIFA-bestuur:
i. Een kandidatuur voor de positie als lid van het FIFAbestuur (met uitzondering van het Vrouwelijke FIFA-lid)
is alleen geldig indien gesteund door minimaal drie (3)
nationale bonden, inclusief de steun van een nationale
bond die hoort bij de unie die de kandidaat
vertegenwoordigt en van twee (2) andere nationale
bonden.
ii. Een kandidatuur voor de functie van Vrouwelijk FIFAlid is alleen geldig indien gesteund door minimaal drie
(3) nationale bonden, inclusief de steun van de eigen
nationale bond van de kandidaat en van twee (2)
andere nationale bonden.
7.

Het Algemene secretariaat van de CONCACAF zal alle
kandidaturen voor toetsing doorsturen naar de ad-hoc Kiesraad

en naar de bevoegde FIFA-instantie, zodat deze een besluit
kunnen nemen over de goedkeuring van een kandidaat.
Artikel 11. Toetsing op verkiesbaarheid
1.

In overeenstemming met de CONCACAF- en FIFA-statuten
moet de verkiesbaarheid van kandidaten voor de functies
binnen het CONCACAF- en FIFA-bestuur worden getoetst
voordat ze zich verkiesbaar kunnen stellen voor deze functies.

2.

Iedereen die zich verkiesbaar wil stellen voor het CONCACAFbestuur moet voldoen aan de eisen voor verkiesbaarheid in de
afgelopen zes (6) maanden voor de verkiezing om als kandidaat
te worden goedgekeurd.

3.

De toets op de verkiesbaarheid voor het CONCACAF-bestuur
bestaat uit twee controles, waarbij de eerste stap bestaat uit
het opstellen van een uitgebreid verslag met informatie over
de risico's van elke kandidaat. Deze controle omvat een
overzicht van bedrijfsdocumenten, gerechtelijke geschillen,
faillissementsprocedures, mogelijke regelgevingsmaatregelen
tegen de kandidaat en mediaberichten waarin sprake is van
mogelijke
waarschuwingssignalen
(frauduleus
gedrag,
wedstrijdmanipulatie, schendingen van de mensenrechten,
enz.). Elke kandidaat wordt vervolgens gevraagd een
toelichting te geven op de inhoud van dit gedetailleerde
verslag. De Ethische commissie (of een daartoe aangestelde
persoon of commissie voor het uitvoeren van dergelijke taken)
zal besluiten of de kandidaat deze toets van verkiesbaarheid
goed doorstaan heeft.

Artikel 12. Aankondiging van de kandidaturen
1. Na ontvangst van de voorgedragen kandidaat/kandidaten, zal
de ad-hoc Kiesraad de voorgedragen kandidaat/kandidaten
doorsturen naar de Ethische commissie van de CONCACAF en,
indien van toepassing, naar de bevoegde FIFA-instantie, om
de verkiesbaarheid te toetsen.

2. Na ontvangst van de resultaten van deze toets zal de ad-hoc
Kiesraad een besluit nemen over de goedkeuring van de
voorgedragen kandidaat/kandidaten en het Algemene
secretariaat van de CONCACAF en, indien van toepassing, de
bevoegde instanties van de FIFA informeren over dit besluit.
3. Het Algemene secretariaat van de CONCACAF moet ten minste
dertig (30) dagen vóór het congres alle nationale bonden
informeren over de namen van de in aanmerking komende
kandidaten voor de functies.
Artikel 13. Stemprocedure
1.

De kandidaten kunnen vóór de stemming, indien toegestaan door
de ad-hoc Kiesraad en in overeenstemming met de door de
Kiesraad vastgestelde regels, de kans krijgen om hun programma
aan het congres te presenteren.

2.

De verkiezingen voor de functies binnen het CONCACAF- en
FIFA-bestuur worden per functie afgehandeld, waarbij als
eerste wordt gestemd over de functie van voorzitter, in de
vorm van een geheime stemming (mogelijk met behulp van
een elektronische stemmenteller), behalve als de kandidaat
geen tegenkandidaat voor de functie heeft en hij/zij wordt
gekozen bij acclamatie. De geheimhouding van de stemming
wordt gegarandeerd door een procedure te hanteren die de
privacy van de stemmer beschermt. De ad-hoc Kiesraad kan
extra beperkingen opleggen om de privacy van de stemmer en
de integriteit van de stemprocedure te kunnen garanderen.

3.

Elke nationale bond heeft één stem en mag op het congres
worden vertegenwoordigd door maximaal drie afgevaardigden.
Een van de drie afgevaardigden heeft het stemrecht namens
de nationale bond. De namen van de drie afgevaardigden
moeten ten minste veertien (14) dagen vóór het congres
voorgelegd zijn aan het Algemene secretariaat met een
aanduiding van de afgevaardigde die gemachtigd is om te
stemmen.

In het geval de afgevaardigde die gemachtigd is om te
stemmen het congres niet kan bijwonen, moet de nationale
bond ten minste drie (3) dagen vóór het congres de naam van
een vervanger doorgeven aan het Algemene secretariaat. In
het geval een van de of beide afgevaardigden die geen
stemrecht hebben het congres niet kunnen bijwonen, moet de
nationale bond niet later dan de dag vóór het congres de
namen van de vervangers doorgeven aan het Algemene
secretariaat. Afgevaardigden moeten lid zijn van de nationale
bond die zij vertegenwoordigen en ze mogen niet meer dan
één nationale bond vertegenwoordigen. Alleen de
gemachtigde afgevaardigden die aanwezig zijn, mogen
deelnemen aan de stemming. Stemmen per volmacht of per
brief is niet toegestaan.
4.

Alle nationale bonden van de CONCACAF kunnen deelnemen
aan de verkiezing voor functies binnen het CONCACAF-bestuur.
Echter, alleen nationale bonden die ook FIFA-lid zijn, mogen
deelnemen
aan
de
verkiezing
voor
CONCACAFvertegenwoordigers van het FIFA-bestuur.

5.

Het congres zal een geschikt aantal stemopnemers aanstellen
om te assisteren bij het controleren en tellen van de stemmen
en bij het op de correcte manier documenteren van de
verkiezingsprocedure. Uit elke CONCACAF-zone zal ten
minste één stemopnemer worden aangesteld, maar er zal
geen nationale bond optreden als stemopnemer in het geval
een
ingezetene
van
deze
nationale
bond
een
verkiezingskandidaat is, tenzij het aantal landen uit een
dergelijke CONCACAF-zone dit onmogelijk maakt.

6.

De nationale bonden zullen hun stem uitbrengen op
alfabetische volgorde van A tot Z. Het Algemene secretariaat
van de CONCACAF zal alle aanwezige nationale bonden apart
oproepen om een stem uit te brengen. Een passend aantal
stembussen zal worden toegewezen waarin de nationale
bonden de stembiljetten met hun stem kunnen deponeren.
Verder moeten er stemruimtes worden ingeruimd waarin de
privacy van afgevaardigden bij het uitbrengen van een stem
kan worden gegarandeerd.

7.

De secretaris-generaal en/of de door hem aangestelde
persoon/personen
uit
de
CONCACAF-administratie
zal/zullen, geassisteerd door de stemopnemers, de
stembiljetten uitdelen. De stembiljetten die voor de
stemming worden gebruikt, moeten voldoen aan het
officiële model zoals vastgelegd door het Algemene
secretariaat van de CONCACAF, en elke stem die wordt
uitgebracht met een ander stembiljet is ongeldig. De
stembiljetten bevatten de naam/namen van de
kandidaat/kandidaten en de functie waarvoor zij
verkiesbaar zijn. Stemmers moeten de naam van slechts één
kandidaat markeren; stembiljetten waarop meerdere
kandidaten zijn gemarkeerd, of waarop geen kandidaat is
gemarkeerd, zijn ongeldig.

Artikel 14. Stemmen tellen en de uitslag bekendmaken
1.

De secretaris-generaal en/of de door hem aangestelde
persoon/personen
uit
de
CONCACAF-administratie
zal/zullen, met hulp van de stemopnemers, de
stembiljetten tellen. Voorafgaand aan de telling zal de
secretaris-generaal bekendmaken hoeveel stembiljetten er
zijn uitgedeeld. Als het aantal ingeleverde stembiljetten
gelijk is aan of kleiner is dan het aantal uitgedeelde
stembiljetten, wordt de stemming geldig verklaard. Als het
aantal ingeleverde stembiljetten groter is dan het aantal
uitgedeelde stembiljetten, wordt de stemming nietig
verklaard en zal er onmiddellijk een nieuwe stemming
worden uitgevoerd. Voordat de stembiljetten worden
geteld, moet elk stembiljet worden bekeken om te
controleren of de stem op het biljet goed gemarkeerd en
geldig is.

2.

De stembiljetten moeten op het hoofdpodium van de
congreszaal in het zicht van alle nationale bonden worden
geteld.

3.

De verkiezing van de voorzitter, vicevoorzitters, leden van
nationale bonden, onafhankelijke leden en het vrouwelijke lid

van het CONCACAF-bestuur zal in een eerste stemronde worden
beslist door een meerderheid van stemmen.
Als in de eerste stemronde geen enkele kandidaat de
meerderheid van de stemmen heeft gekregen, zal er een
tweede stemronde plaatsvinden, na eliminatie van de
kandidaat die in de eerste stemronde het minste aantal
stemmen heeft gekregen. Deze procedure wordt herhaald
totdat het vereiste aantal kandidaten gekozen is. In het geval
van een gelijke stemming zal er een nieuwe stemming worden
uitgevoerd met de betreffende kandidaten, totdat de functie is
vervuld conform de procedure zoals in deze richtlijnen is
vastgelegd.
4.

De hiervoor genoemde regels zijn ook van toepassing op de
verkiezing van functies binnen het FIFA-bestuur, conform de
FIFA-statuten en -reglementen.

5.

De secretaris-generaal zal de uitslag van elke stemronde
bekendmaken. De ambtstermijn van de gekozen
bestuursleden van de CONCACAF begint meteen na afloop
van het CONCACAF-congres waarin ze gekozen zijn. De
ambtstermijn van de gekozen bestuursleden van de FIFA
begint meteen na hun benoeming door het FIFA-congres.

6.

De secretaris-generaal van de CONCACAF zal de ingeleverde en
getelde stembiljetten in daarvoor bestemde enveloppen doen
en deze onmiddellijk verzegelen. Het Algemene secretariaat
bewaart deze enveloppen en zal ze 45 dagen na afloop van het
congres vernietigen.

Artikel 15. Taal
In geval van discrepantie of verschillen in de interpretatie van de
huidige richtlijnen in de verschillende officiële CONCACAF-talen, is
de Engelstalige versie gezaghebbend.
Overgangsbepalingen:

a) De huidige richtlijnen worden van kracht en zijn van toepassing
op alle verkiezingen voor het CONCACAF- en het FIFA-bestuur die
worden gehouden na afloop van het XXXI-ste Algemene
CONCACAF-congres op 12 mei 2016 in Mexico City, Mexico.
b) De artikelen 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 zijn echter wel van
toepassing op de verkiezingen (verkiezingsprocedure) die zijn
gepland voor het XXXI-ste Algemene CONCACAF-congres op 12
mei 2016 in Mexico City, Mexico.
c) Het Uitvoerend comité van de CONCACAF heeft besloten de
hieronder genoemde personen aan te stellen voor het uitvoeren
van de taken van de ad-hoc Kiesraad met betrekking tot de
verkiezingen (verkiezingsprocedure) die zijn gepland voor het
XXXI-ste Algemene CONCACAF-congres op 12 mei 2016 in Mexico
City, Mexico. Deze personen zullen ook assisteren bij het uitdelen
en tellen van de stembiljetten.
 de heer Ted Howard, waarnemend secretaris-generaal
van CONCACAF;
 de heer Marco Leal, hoofd Nationale bonden en
Juridische kwesties van CONCACAF;
 de heer Samir Gandhi, partner bij Sidley Austin LLP

