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SPORTINFRASTRUCTUUR.NL
HET DIGITALE PLATFORM VOOR
DE JUISTE KENNIS EN PRODUCTEN
RONDOM SPORTACCOMMODATIES
1. Inleiding
een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De wens was namelijk
niet alleen om te vernieuwen maar ook om te innoveren. Daarom zijn er nieuwe
producten ontwikkeld of nu in ontwikkeling, zoals het accommodatiepaspoort,
verschillende duurzaamheidstools, een kennisbank en een support desk.
Alle producten gaan samenkomen op Sportinfrastructuur.nl.

Het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur is een van de zes doelen
van het in 2018 getekende Sportakkoord. De ambitie uit het Sportakkoord
is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame
sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk
verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle
sportaccommodaties zijn straks duurzaam. Een van de opdrachten uit het
Sportakkoord was het vernieuwen van het verouderde Kwaliteitszorgsysteem.

Met Sportinfrastructuur is het digitale platform gecreëerd dat alle expertise
op het gebied van sportaccommodaties eenvoudig toegankelijk maakt.
Het platform bevat de juiste kennis en producten voor iedereen die direct of
indirect betrokken is bij de nieuwbouw, renovatie, exploitatie, gebruik of het
beheer van binnen- en buitensportaccommodaties in Nederland. Denk aan
gemeenten, sportclubs, sportbonden, aannemers, keuringsinstituten,
adviesbureaus of architecten. Sportinfrastructuur faciliteert de branche en helpt
sportend Nederland aan een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.

Het Kwaliteitszorgsysteem is een privaat voorschriften en
certificeringssysteem om de kwaliteit en veiligheid van sportaccommodaties
in Nederland te waarborgen. Dit systeem bleek in de praktijk niet altijd even
toegankelijk en op sommige punten complex, zelfs voor professionals.
Daarom ontwikkelen Vereniging Sport en Gemeenten (VSG),
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en NOC*NSF een
vernieuwd Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties.

In deze brochure wordt nadere toelichting gegeven op de verschillende producten
en diensten van Sportinfrastructuur.

Behalve een vernieuwd Kwaliteitszorgsysteem zijn VSG, BSNC en NOC*NSF
aan de slag gegaan met het ontwikkelen van nieuwe producten die leiden tot
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2. Kwaliteitszorgsysteem
Door goede afspraken tussen overheid, sport en de markt is de kwaliteit van
sportaccommodaties in Nederland al jaren van hoog niveau.
Dat willen we zo houden. Om voorschriften en certificering van accommodaties
in de toekomst goed te faciliteren, ontwikkelen VSG, BSNC en NOC*NSF een nieuw
Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties. Het Kwaliteitszorgsysteem geeft
invulling aan het voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht voor eigenaren van
sportaccommodaties, zoals gemeenten, verenigingen en commerciële aanbieders.
Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem maakt de juiste informatie beter en sneller
toegankelijk en versnelt het proces tot certificering. Dit resulteert in een goede,
veilige en toekomstbestendige sportinfrastructuur en daar profiteert de gehele
sportbranche van.
Sportaccommodaties dienen bij nieuwbouw en renovatie tenminste te voldoen
aan een aantal voorschriften. Deze gaan bijvoorbeeld over sportfunctionaliteit,
veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid. Voldoet een
sportaccommodatie aan alle voorschriften en zijn de procedures gevolgd,
dan wordt deze vanuit het eerder genoemde Kwaliteitszorgsysteem gecertificeerd.
Het Kwaliteitszorgsysteem bevat de volgende onderdelen.
Voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen
Sportproductenlijst
Procedures
Keuringsportaal
Programmaraad





•
•
•
•
•
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2. Sportinfrastructuur.nl

2.1. Voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen
(Versie 1 vanaf maart 2022, 31 december 2022 afgerond)

Op Sportinfrastructuur.nl is alle expertise op het gebied van Veel eisen aan sportaccommodaties zijn vastgelegd in (Europese) wetgeving en formele normering
sportaccommodaties eenvoudig te vinden voor clubs, gemeentes,
(CE-markeringen zoals bijvoorbeeld brandveiligheid). Aanvullend op deze wetgeving en formele
sportbedrijven, adviseurs, architecten, aannemers en leveranciers
die
normering
zijn voor certificering van sportaccommodaties in Nederland per sport specifieke
aan de slag willen met de aanleg, bouw en renovatie van sportgebouwen,
voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt, bijvoorbeeld de balstuit of luchtkwaliteit
sportveldenvelden en sportbanen. Voorschriften, richtlijnen en in
aanbevelingen
een sporthal. Deze zijn terug te vinden in het Kwaliteitszorgsysteem.
met betrekking tot verduurzaming zullen hierin een steeds grotere rol gaan
spelen. Sportin-frastructuur.nl wordt voor sportbonden, gemeentes1enVoorschriften
de
zijn eisen die gevolgd moeten worden om tot een certificering te komen.
branche het platform om een kwalitatief goede, veilige, eerlijke 		
én duurzame
Voldoet een sportaccommodatie niet aan alle voorschriften, dan wordt deze niet
sportinfrastructuur te bieden aan sportend Nederland.
		 gecertificeerd.

3. Producten Sportinfrastructuur.nl

2 Van richtlijnen mag gemotiveerd worden afgeweken.

3 De aanbevelingen hebben zeer aannemelijk een positief resultaat op het sportproduct.
De belangrijkste doelstelling van Sportinfrastructuur.nl is om een centrale plek
te creëren met de juiste kennis en producten bij nieuwbouw, verbouw, beheer
De voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen zijn per sport, inclusief bijbehorende tekeningen
en exploitatie van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland.
(autocad), opgenomen in het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem. Tijdens het proces van certificeren
Die doelstelling wordt gerealiseerd door de volgende producten aan te
raadplegen de test- en keuringsinstituten de voorschriften om tot een certificaat te komen voor de
bieden op Sportinfrastructuur.nl.
betreffende sportaccommodatie.
3.1 Kwaliteitszorgsysteem 2.0 
3.2 Accommodatiepaspoort 
3.3 IPM-tool 
3.4 LCA-tool 
3.5 Kennisbank 
3.6 Sport NL Groen 
3.7 Supportdesk 
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2. Sportinfrastructuur.nl

2.2. Sportproductenlijst

(Versie 1 vanaf maart 2022, 31 december 2022 afgerond)

Op Sportinfrastructuur.nl is alle expertise op het gebied van De sportproductenlijst bevat sportproducten die voldoen aan de minimale voorschriften binnen het
sportaccommodaties eenvoudig te vinden voor clubs, gemeentes,
Kwaliteitszorgsysteem. De producten zijn gecertificeerd en voorzien van een keurmerk. Momenteel
sportbedrijven, adviseurs, architecten, aannemers en leveranciers
diedeze lijst vooral sportvloeren, zoals een kunstgrasveld of padelkooi. In de toekomst worden
bevat
aan de slag willen met de aanleg, bouw en renovatie van sportgebouwen,
hier mogelijk ook inrichtingsmaterialen zoals goals, baskets of evenwichtsbalken aan toegevoegd.
sportveldenvelden en sportbanen. Voorschriften, richtlijnen en De
aanbevelingen
sportproductenlijst helpt om het meest geschikte product te selecteren, inclusief een verwijzing
met betrekking tot verduurzaming zullen hierin een steeds grotere
rolde
gaan
naar
aanbieders van het betreffende product. Aan de sportproductenlijst wordt per product een
spelen. Sportin-frastructuur.nl wordt voor sportbonden, gemeentes
en
de
duurzaamheidslabel toegevoegd. Hiermee helpen we de opdrachtgever te verduurzamen.
branche het platform om een kwalitatief goede, veilige, eerlijke De
én sportproductenlijst
duurzame
was eerder te vinden op sportvloeren.sport.nl en zal vanaf maart te
sportinfrastructuur te bieden aan sportend Nederland.
raadplegen zijn via het Kwaliteitszorgsysteem op Sportinfrastructuur.

3. Producten Sportinfrastructuur.nl

2.3. Procedures

(In ontwikkeling, 31 december 2022 afgerond)
De belangrijkste doelstelling van Sportinfrastructuur.nl is om een centrale plek
Binnen het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem is het van belang dat er gelijkwaardig en uniform gekeurd
te creëren met de juiste kennis en producten bij nieuwbouw, verbouw, beheer
wordt. Om tot een gelijkwaardige keuring te komen, zijn alle te doorlopen procedures tot certificering
en exploitatie van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland.
van sportaccommodaties beschreven. De beschreven procedures gaan over plaatsing van producten
Die doelstelling wordt gerealiseerd door de volgende producten aan te
op de sportproductenlijst, werking van de programmaraad, keuringsmethoden of omgang met
bieden op Sportinfrastructuur.nl.
klachten.
3.1 Kwaliteitszorgsysteem 2.0 
3.2 Accommodatiepaspoort 
3.3 IPM-tool 
3.4 LCA-tool 
3.5 Kennisbank 
3.6 Sport NL Groen 
3.7 Supportdesk 
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2. Sportinfrastructuur.nl

2.4. Keuringsportaal

(In ontwikkeling, 31 december 2022 afgerond)

Op Sportinfrastructuur.nl is alle expertise op het gebied van Via het keuringsportaal kunnen test- en keuringsinstanties de resultaten van een keuring
sportaccommodaties eenvoudig te vinden voor clubs, gemeentes,
invoeren ter certificering. Het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem bevat een keuringsportaal waar alle
sportbedrijven, adviseurs, architecten, aannemers en leveranciers
die
keuringsinstituten
gebruikmaken van hetzelfde keuringsproces. Hierdoor overleggen zij dezelfde
aan de slag willen met de aanleg, bouw en renovatie van sportgebouwen,
meetresultaten, wat aanzienlijk bijdraagt aan de gelijkwaardigheid van de uiteindelijke
sportveldenvelden en sportbanen. Voorschriften, richtlijnen en keuringsrapportage.
aanbevelingen
Door de resultaten van keuringen in een centraal portaal in te vullen, wordt
met betrekking tot verduurzaming zullen hierin een steeds grotere
gaan
hetrol
certificeren
eenvoudiger en overzichtelijker. De resultaten van de keuring worden opgeslagen
spelen. Sportin-frastructuur.nl wordt voor sportbonden, gemeentes
de
in eenendatabase
en kunnen gebruikt worden om de sportproductenlijst te updaten.
branche het platform om een kwalitatief goede, veilige, eerlijke én duurzame
sportinfrastructuur te bieden aan sportend Nederland.
Het keuringsproces verloopt als volgt:
1 Aanmelden van een project bij het gekozen keuringsinstituut;
2 Keuringsinstituut maakt het project aan op Sportinfrastructuur;
3. Producten Sportinfrastructuur.nl
3 De certificatie fee wordt betaald aan het keuringsinstituut;
4 Hetplek
keuringsinstituut beoordeelt de sportaccommodatie en voert de resultaten in het
De belangrijkste doelstelling van Sportinfrastructuur.nl is om een centrale
		 beheer
keuringsportaal in;
te creëren met de juiste kennis en producten bij nieuwbouw, verbouw,
5
Het keuringsinstituut geeft een conclusie van de sportaccommodatie;
en exploitatie van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland.
Die doelstelling wordt gerealiseerd door de volgende producten aan 6te Het keuringsrapport en de conclusie worden beoordeeld;
7 Indien akkoord wordt een certificaat voor de betreffende sportdisciplines uitgebracht;
bieden op Sportinfrastructuur.nl.
8 Het certificaat wordt getoond in het accommodatiepaspoort.
3.1 Kwaliteitszorgsysteem 2.0 
3.2 Accommodatiepaspoort 
3.3 IPM-tool 
3.4 LCA-tool 
3.5 Kennisbank 
3.6 Sport NL Groen 
3.7 Supportdesk 
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2. Sportinfrastructuur.nl

2.5. Programmaraad
(Start vanaf april 2022)

Op Sportinfrastructuur.nl is alle expertise op het gebied van De programmaraad heeft tot doel het beheren van, en het komen tot, een samenhangend stelsel
sportaccommodaties eenvoudig te vinden voor clubs, gemeentes,
van voorschriften en procedures binnen het Kwaliteitszorgsysteem. De programmaraad ontwikkelt en
sportbedrijven, adviseurs, architecten, aannemers en leveranciers
die het overzicht en identificeert eventuele gebreken en aandachtspunten. De programmaraad
bewaakt
aan de slag willen met de aanleg, bouw en renovatie van sportgebouwen,
beoordeelt en besluit over te ontwikkelen of aan te passen voorschriften en procedures en bestaat uit
sportveldenvelden en sportbanen. Voorschriften, richtlijnen en een
aanbevelingen
afvaardiging van NOC*NSF, VSG, BSNC en POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders).
met betrekking tot verduurzaming zullen hierin een steeds grotere rol gaan
spelen. Sportin-frastructuur.nl wordt voor sportbonden, gemeentes
en desportbond, gemeente of leverancier bestaande voorschriften of procedures wil wijzigen of
Wanneer
branche het platform om een kwalitatief goede, veilige, eerlijke nieuwe
én duurzame
wil toevoegen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij de programmaraad. Bij dit voorstel
sportinfrastructuur te bieden aan sportend Nederland.
wordt een onderbouwing gegeven op urgentie, kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kosten,
inclusief een eventueel benodigd onderzoeksvoorstel. De programmaraad beoordeelt het voorstel
en stelt eventueel een projectgebonden taakgroep aan, die tot een inhoudelijk advies richting de
programmaraad komt. Het definitieve besluit om voorschriften of procedures te wijzigen, te laten
3. Producten Sportinfrastructuur.nl
vervallen of toe te voegen ligt bij de programmaraad.
De belangrijkste doelstelling van Sportinfrastructuur.nl is om een centrale plek
te creëren met de juiste kennis en producten bij nieuwbouw, verbouw, beheer
en exploitatie van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland.
Die doelstelling wordt gerealiseerd door de volgende producten aan te
bieden op Sportinfrastructuur.nl.
3.1 Kwaliteitszorgsysteem 2.0 
3.2 Accommodatiepaspoort 
3.3 IPM-tool 
3.4 LCA-tool 
3.5 Kennisbank 
3.6 Sport NL Groen 
3.7 Supportdesk 
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3. Accommodatiepaspoort

(In ontwikkeling, 31 december 2022 afgerond)
Aanvullend op het Kwaliteitszorgsysteem is het accommodatiepaspoort in
ontwikkeling. Het accommodatiepaspoort kan worden gezien als het kadaster
van sportaccommodaties. In het accommodatiepaspoort is alle relevante
informatie over de sportaccommodatie terug te vinden. Om wat voor een
sportaccommodatie gaat het en waar ligt deze? Welke sportproducten zijn er
allemaal te vinden op de accommodatie en voldoen deze nog aan alle eisen?
Of moeten ze binnenkort vervangen of opnieuw gekeurd worden? Vanaf 1 maart
komt de eerste versie van het accommodatiepaspoort live op Sportinfrastructuur.
De data binnen het accommodatiepaspoort helpen de kwaliteit van de
sportaccommodatie te waarborgen. Verloopt een certificaat of voldoet deze
niet meer aan de minimale voorschriften tijdens de levensduur van het product
als gevolg van de keuring, dan geeft het accommodatiepaspoort een seintje.
De data binnen het accommodatiepaspoort worden goed beschermd en alleen
de gebruiker heeft toegang tot de data van zijn sportaccommodatie.
Het accommodatiepaspoort gaat bijvoorbeeld bijhouden welke producten er op
welke locatie te vinden zijn. Stel dat er een mankement zit in een bepaald type
dug-out en dat al deze producten moeten worden teruggeroepen.
Via het accommodatiepaspoort kan dan snel achterhaald worden bij welke
sportaccommodaties de desbetreffende dug-out staat.
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4. Duurzaamheidstools
In aanvulling op het Kwaliteitszorgsysteem zijn drie duurzaamheidstools
ontwikkeld of in ontwikkeling die via Sportinfrastructuur toegankelijk worden.
De tools helpen sportaccommodaties met verduurzamen. Sport NL Groen is
al opgeleverd en is een onafhankelijke, online tool waar veel aspecten van
verduurzaming samenkomen. De IPM-tool en LCA tool zijn in ontwikkeling.
De IPM-tool is er voor het natuurgras-sportveldbeheer. De LCA-tool levert
een duurzaamheidslabel dat gekoppeld gaat worden aan de sportproductenlijst
binnen het Kwaliteitszorgsysteem.
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2. Sportinfrastructuur.nl

4.1. LCA-tool

(In ontwikkeling, 31 december 2022 afgerond)

Op Sportinfrastructuur.nl is alle expertise op het gebied van De Routekaart Verduurzaming Sport voorziet in een gezamenlijke uitvoeringsagenda om de
sportaccommodaties eenvoudig te vinden voor clubs, gemeentes,
sportsector naar een CO2-arme, circulaire en gezonde sportomgeving te brengen in 2050.
sportbedrijven, adviseurs, architecten, aannemers en leveranciers
Als die
een van de samenwerkende partners van de Routekaart (NOC*NSF, POS, VSG, BSNC in
aan de slag willen met de aanleg, bouw en renovatie van sportgebouwen,
opdracht van VWS) heeft BSNC de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het inzichtelijk maken
sportveldenvelden en sportbanen. Voorschriften, richtlijnen en van
aanbevelingen
de milieuprestaties van sportvloeren. Daarvoor is de zogenoemde ‘BSNC LCA-tool’ ontwikkeld
met betrekking tot verduurzaming zullen hierin een steeds grotere
dierol
nu gaan
de basis vormt voor de onafhankelijke levenscyclusanalyse (LCA).
spelen. Sportin-frastructuur.nl wordt voor sportbonden, gemeentes en de
branche het platform om een kwalitatief goede, veilige, eerlijke Met
én duurzame
een LCA worden de milieuprestaties berekend over een gehele keten van sportvloeren.
sportinfrastructuur te bieden aan sportend Nederland.
Dankzij de genormeerde LCA kan dit op een eenduidige en gelijkwaardige wijze worden uitgevoerd.
Daardoor kunnen alle partners - vooral gemeenten - diverse producten met elkaar vergelijken op
milieuprestaties zoals CO2-emissies en milieukosten (milieukostenindicator, MKI). Deze methode
wordt op tal van andere terreinen al volop ingezet. Vooral in de wegenbouw en andere infrawerken
3. Producten Sportinfrastructuur.nl
speelt de MKI-waarde een belangrijke rol bij aanbestedingen, uitvoering en innovatie.
De belangrijkste doelstelling van Sportinfrastructuur.nl is om een centrale plek
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet volop in op deze werkwijze.
te creëren met de juiste kennis en producten bij nieuwbouw, verbouw, beheer
en exploitatie van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland.
De samenwerkende partners gaan in 2022 nog een andere een belangrijke vervolgstap zetten.
Die doelstelling wordt gerealiseerd door de volgende producten aan te
Deze stap bestaat uit de ontwikkeling van een eenduidig en transparant duurzaamheidslabel,
bieden op Sportinfrastructuur.nl.
dat gekoppeld gaat worden aan de sportvloerenlijst van het vernieuwde Kwaliteitszorgsysteem.
Dit duurzaamheidslabel is de opmaat naar het gebruik van alleen circulaire sportvloeren in de
3.1 Kwaliteitszorgsysteem 2.0 
sportsector.
3.2 Accommodatiepaspoort 
3.3 IPM-tool 
3.4 LCA-tool 
3.5 Kennisbank 
3.6 Sport NL Groen 
3.7 Supportdesk 
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2. Sportinfrastructuur.nl

4.2. IPM-tool

(In ontwikkeling, 1 september 2022 afgerond)

Op Sportinfrastructuur.nl is alle expertise op het gebied van Milieuvriendelijk beheer van sportterreinen gaat over goed onderhoud en beheer, zonder schade
sportaccommodaties eenvoudig te vinden voor clubs, gemeentes,
toe te brengen aan de omgeving. Dit is belangrijk voor zowel de sporter als de natuur, nu en in de
sportbedrijven, adviseurs, architecten, aannemers en leveranciers
die
toekomst.
aan de slag willen met de aanleg, bouw en renovatie van sportgebouwen,
sportveldenvelden en sportbanen. Voorschriften, richtlijnen en Voor
aanbevelingen
grassportvelden betekent dit dat er gewerkt wordt volgens de methode van geïntegreerde
met betrekking tot verduurzaming zullen hierin een steeds grotere
rol gaan
gewasbescherming
(Integrated Pest Management, IPM). De eerste en meest logische stap volgens
spelen. Sportin-frastructuur.nl wordt voor sportbonden, gemeentes
en
de
geïntegreerde gewasbescherming is preventie. Er wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van
branche het platform om een kwalitatief goede, veilige, eerlijke pesticiden
én duurzame
en andere chemische middelen, zodat de negatieve invloed op de biodiversiteit en het
sportinfrastructuur te bieden aan sportend Nederland.
bodemleven beperkt blijft.
Om dit te ondersteunen is de IPM-Tool in ontwikkeling. Deze tool heeft als doel om terreineigenaren,
verenigingen en accommodatiebeheerders te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde,
3. Producten Sportinfrastructuur.nl
gesloten en robuuste grasmat, met een optimale sportkwaliteit. Met het gebruik van deze tool wordt
De belangrijkste doelstelling van Sportinfrastructuur.nl is om een centrale plek
ook voldaan aan de wettelijke verplichting IPM toe te passen bij natuurgras-sportveldbeheer.
te creëren met de juiste kennis en producten bij nieuwbouw, verbouw, beheer
en exploitatie van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland.
Die doelstelling wordt gerealiseerd door de volgende producten4.3.
aan te Sport NL Groen
(In november 2021 opgeleverd)
bieden op Sportinfrastructuur.nl.

3.3 IPM-tool 
3.4 LCA-tool 
3.5 Kennisbank 
3.6 Sport NL Groen 
3.7 Supportdesk 

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar veel aspecten van verduurzaming samenkomen.
De sportclub of gemeente krijgt gratis advies van energiecoaches over hoe de sportaccommodatie te
verduurzamen. Daarnaast krijgen ze ook informatie over landelijke en regionale subsidies en
financieringsmogelijkheden. Ze kunnen vervolgens zelf kiezen hoé ze willen verduurzamen en met
welke partijen.
Sport NL Groen is verbonden aan Sportinfrastructuur, maar is wel een op zichzelf staand platform
dat ook via sportnlgroen.nl te vinden is.



3.2 Accommodatiepaspoort 



3.1 Kwaliteitszorgsysteem 2.0 

In november is de tool Sport NL Groen gelanceerd. Deze tool maakt verduurzamen toegankelijk en
rendabel voor alle sportclubs in Nederland. De eigenaar van een sportaccommodatie kan de tool
gebruiken om de mogelijkheden tot verduurzaming van de accommodatie concreet in kaart te brengen.
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5. Kennisbank

(In ontwikkeling, 31 december 2022 afgerond)
Behalve het Kwaliteitszorgsysteem, het accommodatiepaspoort en de
duurzaamheidstools is het belangrijk om kennis over nieuwbouw, verbouw,
beheer en exploitatie van sportaccommodaties met elkaar te delen.
Er zijn bijvoorbeeld meerdere manieren om het watermanagement rondom
hockeywatervelden in te richten. Deze kennis willen we met elkaar op het
platform delen, zodat opdrachtgevers die een hockeywaterveld ontwikkelen,
de voor hen beste toepassing kunnen vinden. Ook bij wijzigingen van
voorschriften is het wenselijk om inhoudelijke informatie en kennis over
deze wijziging met voor- en nadelen te delen op het platform.
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6. Financiering Sportinfrastructuur
De ontwikkelingskosten en de inrichting van het platform Sportinfrastructuur,
inclusief het Kwaliteitszorgsysteem, worden grotendeels mogelijk gemaakt door
het ministerie van VWS. Na oplevering dient het exploitatiemodel minimaal
kostendekkend en zelfregulerend te zijn. Om de kwaliteit van het platform in
de toekomst te waarborgen, werken VSG, BSNC en NOC*NSF aan een
businessmodel met drie inkomstenstromen. Een licentie fee, een account en
certificaat fee.
Het voorstel is dat de achterban van elke stakeholder een evenredig vastgesteld
bedrag bijdraagt waardoor het merendeel van de overige diensten/producten
gratis aangeboden wordt. Uitgangspunt is dat de lasten zo gelijk mogelijk
gedragen worden.
•
		

Leveranciers en aannemers betalen een jaarlijkse licentie fee voor hun 		
producten op de lijst voor toegang op het platform;

•
		
		

Sportbonden en branchegenoten binnen het Platform Ondernemende 		
Sportaanbieders, advies-/ingenieurs-/architectenbureaus en gemeenten
betalen een jaarlijkse account fee voor toegang tot het platform;

•
		
		
		
		
		
		
		
		

Aanvullend op de licentie en account fee voor het gebruik van
Sportinfrastructuur wordt de bijdrage Kwaliteitszorgsysteem per
1 maart 2022 omgezet naar een certificaat fee (variërend per type
sportaccommodatie). De eigenaar van een accommodatie betaalt
eenmalig een bijdrage voor certificering per veld of baan om te kunnen 		
voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht en het in stand houden en verder 		
ontwikkelen van een kwalitatief goede en veilige sportinfrastructuur.
Gebruikers worden spoedig geïnformeerd over de nieuwe
aanmeldprocedure en de bijbehorende certificaat fee.
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7. Sport Support
Om snel antwoord te krijgen op alle vragen biedt Sportinfrastructuur een
supportdesk: Sport Support.
Sport Support is te bereiken via de chatfunctie op Sportinfrastructuur of via:
Email:			
accommodatiezaken@nocnsf.nl
WhatsApp:
+31 6 82488768
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