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Betreft

Inspectieprocedure en wijziging terminologie inspecties Atletiek 2020

Arnhem

16 januari 2020

Beste heer/mevrouw,
Graag informeren wij u over wijzigingen in de inspectieprocedure en in de terminologie van de
inspecties in de atletiek per 1 januari 2020.
Wijziging terminologie
Voor gemeenten, verenigingen en adviesbureaus zijn de inspectienamen die wij gebruiken niet
altijd voldoende duidelijk. Per direct wijzigen we de inspectietermen (1ste en 2de) periodieke
inspectie en her-inspectie in voorinspectie en eindinspectie.
De termen Reglement & Belijningsinspectie na renovatie/nieuwbouw, belijningsinspectie en indoor
wedstrijdreglement- en veiligheidsinspectie blijven gehandhaafd.
Wijziging inspectieprocedure:
Een voor- en eindinspectie vindt één keer in de drie jaar plaats. Gedurende deze inspecties wordt
er gekeken naar de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid van de atletiekbaan.
Het tijdig aanvragen en uitvoeren van een inspectie is om de volgende redenen van belang:
a.
Als de inspectiecyclus (= periode waarin voor- en eind inspectie plaatsvinden) tijdig is
afgerond, blijven de resultaten tot drie jaar na de lopende inspectieperiode geldig.
b.
Als de inspectiecyclus niet tijdig is afgerond moeten onveilig aangemerkte voorzieningen
buiten gebruik blijven. Deze status zal ook worden gepubliceerd op de website van de
Atletiekunie. De voornaamste reden om het wedstrijdreglement zo strikt te handhaven is de
aansprakelijkheidstelling in geval van ongeoorloofd gebruik.
Nieuwe procedure voor- en eindinspectie:
1) Twaalf maanden voor het einde van de lopende inspectieperiode wordt contact
opgenomen met de eigenaar van de atletiekaccommodatie. Na ontvangst van een
opdracht tot inspecteren wordt een voorinspectie uitgevoerd.
2) Na de voorinspectie wordt een inspectierapport uitgebracht waarin staat welke
voorzieningen wel of niet wedstrijdgeschikt zijn en/of wel of niet veilig zijn. De
opdrachtgever ontvangt het inspectierapport. De samenvatting van het rapport wordt niet
op de website van de Atletiekunie vermeld. Als er gevaarlijke situaties zijn aangetroffen
tijdens de voorinspectie, dan wordt bij de eigenaar aangedrongen op directe maatregelen.
3) Vervolgens kan de opdrachtgever samen met de gebruiker van de atletiekaccommodatie
een plan maken om de geconstateerde afwijkingen aan de accommodatie te verhelpen.
4) Hierna zal er bij de Atletiekunie een eindinspectie aangevraagd moeten worden. Van
belang is dat deze eindinspectie wordt aangevraagd en afgerond voorafgaand aan de
verloopdatum van het laatste rapport (zie kop ‘Periode rapportage (loopt af op) voor de
juiste datum).
5) De eindinspectie houdt in, dat alle geconstateerde onvolkomenheden tijdens de voorinspectie opnieuw worden geïnspecteerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in een
eindinspectierapport.
6) Een samenvatting van dit eindinspectierapport wordt gepubliceerd op de website van de
Atletiekunie. Deze is maatgevend voor het toekennen en organiseren van wedstrijden en
erkenning van records.

Ons advies is om de eigenaar van de atletiekaccommodatie tijdig in kennis te stellen van deze
beleidswijziging. We streven ernaar dat de eigenaren uiterlijk negen maanden voor het aflopen van
de inspectietermijn, opdracht geven om de accommodatie periodiek te laten inspecteren. U kunt
hiervoor terecht bij de Projectmedewerker accommodaties van de Atletiekunie.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Marloes van Amerongen
Projectmedewerker Accommodaties
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