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Bijlage 1: Toelichting aspect veiligheid atletiekvoorzieningen 
 
Keuringsinstanties keuren sportaccommodaties op sporttechnische eigenschappen en beoordelen of 
deze aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de Atletiekunie voldoen betreffende 
sportfunctionaliteit en bruikbaarheid.  
 
De Atletiekunie voert periodieke inspecties van atletiekaccommodaties uit. Hierbij worden alle 
aanwezige voorzieningen op de atletiekaccommodatie door de accommodatie-inspecteurs van de 
Atletiekunie beoordeeld op de aspecten veiligheid en wedstrijdgeschiktheid (TR 2 (Artikel 140) 
Wedstrijdreglement Atletiekunie). De reglementen die ten grondslag liggen aan de inspectie bevatten 
niet alleen regels over de wedstrijdgeschiktheid, maar ook over de veiligheid. De inspecteurs gaan uit 
van de reglementen, maar daarnaast beoordelen de inspecteurs de voorzieningen ook op andere 
gebreken die risico’s kunnen opleveren voor de veiligheid van atleten, juryleden en publiek, zowel bij 
wedstrijden als bij trainingen.  
 
In het rapport dat de Atletiekunie opstelt naar aanleiding van de inspectie, wordt te allen tijde een 
toelichting gegeven indien een voorziening is afgekeurd op veiligheid. Vaak wordt ook een advies 
opgenomen over het herstel van het gebrek. In veel gevallen zijn gebreken met vrij eenvoudige ingrepen 
te herstellen. Voorzieningen die onveilig zijn worden in het rapport  automatisch als niet-
wedstrijdgeschikt aangemerkt. 
 
Wanneer in een inspectierapport een voorziening als onveilig wordt aangemerkt, raadt de Atletiekunie 
het gebruik van de desbetreffende voorziening af, zowel bij trainingen als bij wedstrijden. 
 
Bij onveilige voorzieningen is er risico op blessures. Een ongeval is echter ook mogelijk, in incidentele 
gevallen een ernstig ongeval. Wanneer een ongeval plaatsvindt op een voorziening die in het 
inspectierapport op veiligheid is afgekeurd, kan dit een rol spelen bij het bepalen van de 
aansprakelijkheid van de verantwoordelijke partijen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid kan 
zowel liggen bij de eigenaar van de accommodatie (de gemeente, een beheerstichting of de vereniging), 
als bij de vereniging/ organisatie die de accommodatie gebruikt. Indien er zich een ongeval heeft 
voorgedaan op een voorziening die als onveilig is aangemerkt, kan het voorkomen dat uiteindelijk de 
rechter mede aan de hand van het inspectierapport een uitspraak doet over de vraag of de eigenaar 
en/of de vereniging in gebreke waren en dus aansprakelijk zijn.  
 
De Atletiekunie adviseert verenigingen en trainers dan ook om geen gebruik te maken van onveilig 
gerapporteerde voorzieningen. 
 
 


