
 Reglement KNAF Veiligheidsfunctionaris 2021  

1. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

De veiligheidsfunctionaris is werkzaam in opdracht van het KNAF 

Bestuur, mede namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) en heeft als taak de veiligheid in de meest 

uitgebreide zin te bewaken, te bevorderen en te controleren 

alsmede het doen van aanbevelingen bij evenementen die onder 

auspiciën van de KNAF worden georganiseerd. 

De veiligheidsfunctionaris is verantwoording verschuldigd aan het 

KNAF Bestuur. 

2. TAKEN VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS 

De veiligheidsfunctionaris kent de navolgende taken : 

1. Contacten onderhouden met vertegenwoordigers van Ministeries 

en Rijks-, Provinciale- en Gemeentelijke bestuurders, alsmede 

politie, brandweer en alle verder daarbij betrokken instanties. 

2. Keuren van al of niet permanente banen of wedstrijdtrajecten en 

het nemen van beslissingen tot het al of niet doen verstrekken 

van een baanlicentie door het KNAF bestuur. 

3. Het controleren op de naleving van veiligheidsreglementen door 

organisatie-, official- en rijder licentiehouders. 

4. Controleren van veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het 

publiek, officials en deelnemers. 

5. Het op verzoek adviseren bij verstrekking van organisatie, official- 

en rijder licenties. 

6. Wat betreft de veiligheid met raad en daad bijstaan van alle 

eerder genoemde instanties, licentiehouders alsmede 

wedstrijdleiding en sportcommissarissen. 

7. Rapporteren aan het KNAF Bestuur. 

8. Uitvoeren van speciale, door het KNAF Bestuur gegeven 

opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BEVOEGDHEDEN VEILIGHEIDSFUNCTIONARIS 

Tijdens een evenement dient de organisator/wedstrijdleiding 

medewerking te verlenen aan de veiligheidsfunctionaris, zodat deze 

geheel en onbelemmerd zijn functie kan uitoefenen. 

Bij constatering van onveilige situaties en/of het niet naleven van de 

veiligheidsreglementen is de veiligheidsfunctionaris gerechtigd als 

volgt te handelen : 

1. Indien het kleinigheden betreft, deze ter plaatse in goed overleg 

met de wedstrijdleiding en/of officials oplossen; 

2. Zo nodig, de wedstrijdleiding van zijn acties of bevindingen op de 

hoogte brengen; 

3. Indien het belangrijke zaken betreft, de wedstrijdleider verzoeken 

maatregelen te treffen; 

4. Mocht, na dit verzoek, de situatie voor de veiligheidsfunctionaris 

nog steeds niet acceptabel zijn, dan zal hij/zij de 

sportcommissarissen op de hoogte stellen; 

5. Wanneer een evenement doorgang vindt, ondanks dat de 

veiligheidsfunctionaris van mening is dat dit niet acceptabel is, zal 

hij ter plaatse rapport opmaken. Dit rapport dient mede 

ondertekend te zijn door de organisator, de wedstrijdleiding en 

indien aanwezig de sportcommissarissen. Door middel van dit 

rapport zal het KNAF bestuur verzocht worden maatregelen te 

treffen; 

6. Het inzetten van de veiligheidsauto tijdens evenementen dient 

met goedkeuring van de veiligheidsfunctionaris te geschieden. 

De veiligheidsauto moet altijd worden ingezet in het belang van 

de veiligheid. 

 

4. SLOTBEPALING 

De veiligheidsfunctionaris kan nooit verantwoordelijk worden gesteld 

voor het verloop van en/of gebeurtenissen tijdens een evenement. 

De organisatielicentiehouder draagt altijd de (eind)verantwoording 

voor een evenement. 

 


