Bijlage 1: Toelichting aspect ‘veiligheid’ atletiekaccommodaties
Per 1 januari 2012 biedt de Atletiekunie vanuit eigen beheer periodieke inspecties van
atletiekaccommodaties aan. Waar door keuringsinstanties accommodaties op (nieuwbouw) normen
worden getoetst, voegde de Atletiekunie daar het aspect ‘veiligheid’ en ‘wedstrijdgeschikt’ aan toe
(artikel 160 Wedstrijdreglement Atletiekunie). Veiligheid is in tegenstelling tot normen een rekbaar en in
veel gevallen niet meetbaar begrip. Onder een veilige voorziening op een atletiekaccommodatie wordt
verstaan dat deze geen (zichtbare) mankementen vertoond die bij een normaal gebruik tot een risico
kunnen leiden.
De Atletiekunie heeft deskundige accommodatie inspecteurs beschikbaar die afhankelijk van de lokale
situatie alle aanwezige voorzieningen beoordelen op veiligheid en wedstrijdgeschikheid. Het verschil in
beide zit vooral in cosmetische aspecten. Een slecht zichtbare belijning wordt bijvoorbeeld niet als
onveilig aangemerkt, een losliggende blinde balk wel. Uit de praktijk blijkt dat veel onveilige en niet
wedstrijdgeschikte voorzieningen met relatief eenvoudige ingrepen zijn te herstellen. Maar wat betekent
het nu precies indien een voorziening als ‘onveilig’ wordt aangemerkt?
In de Atletiekunie rapportage die naar aanleiding van de inspectie wordt opgesteld, wordt te allen tijde
een toelichting en advies gegeven indien een voorziening is afgekeurd op veiligheid. Ieder gebruik,
zowel in wedstrijd als training, wordt afgeraden. Daarbij maakt het niet uit of de gemeente of een
vereniging eigenaar is van de accommodatie, of dat een vereniging deze accommodatie huurt van de
gemeente.
In de praktijk is de kans op een ernstig ongeval misschien niet groot. Maar als door de Atletiekunie een
rapport is verstrekt over een op veiligheid afgekeurde voorziening en de eigenaar van de baan, veelal
de gemeente, laat de vereniging desondanks gebruik van de voorziening maken, dan is de positie van
de eigenaar van de accommodatie (gemeente en/of vereniging) bij een eventuele aansprakelijkstelling
niet sterk.
Dit geldt in dezelfde mate voor iedere gebruiker zoals een trainer die in opdracht van de vereniging een
training verzorgt op een op veiligheid afgekeurde voorziening. Bij een aansprakelijkstelling (van een
vereniging of een trainer) zal uiteindelijk de kantonrechter een uitspraak doen. Daarbij wordt een
rapportage, waarin de afkeuring op veiligheid van een voorziening is vermeld, uiteraard meegewogen
in het oordeel van de rechter. De Atletiekunie adviseert verenigingen en trainers dan ook om op
veiligheid afgekeurde voorzieningen niet meer te gebruiken.
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