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Nieuw registratie- en beoordelingsproces/-systeem 
 

Wat is het? 

Indien de opdrachtgever een gecertificeerde sportvloer wil aanleggen, ombouwen of renoveren dient 

zij dit als project te registreren via de NOC*NSF Sportvloerenlijst. Nadat de bijdrage 

Kwaliteitszorgsysteem is voldaan wordt het keuringsproject opgestart.   

 

Waarom dit nieuwe proces/systeem? 

In het oude systeem werden de sportbonden achteraf geïnformeerd dat er een bepaald project was 

gerealiseerd. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de sportbond direct aan de voorkant wordt 

geïnformeerd, waardoor er de mogelijkheid is om, indien gewenst en op basis van ervaring bij andere 

projecten, advies te geven/mee te denken met de opdrachtgever, zowel gemeenten als sportclubs. 

  

De ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, zie volgende pagina, welke sinds 2014 moet worden betaald ging 

in het oude systeem over meerdere schijven van opdrachtgever naar aannemer naar keuringsinstituut 

naar NOC*NSF. Dit was toentertijd een logische keuze, omdat deze aansloot op de betalingsstroom 

die al plaatsvond. De praktijk heeft uitgewezen dat dit te veel onduidelijkheid en extra werkzaamheden 

voor alle betrokkenen met zich meebracht, waardoor de status van enkele bijdragen niet te waren 

herleiden en het systeem onnodig duur werd. Door het nieuwe digitale systeem, een directe lijn tussen 

opdrachtgever en NOC*NSF en een betere communicatie, wordt de onduidelijkheid weggenomen, zijn 

er minder werkzaamheden voor alle betrokkenen, is de status van de betaling ten alle tijden voor 

NOC*NSF inzichtelijk en worden ook alle bijdragen betaald. 

 

Om een eventueel misverstand te voorkomen, er is dus geen sprake van een extra bijdrage maar de 

bijdrage Kwaliteitszorgsysteem en de keuringskosten van de keuringsinstantie worden nu uit elkaar 

gehaald en daarmee transparanter. Op deze wijze kan nog beter in het belang van de sportclub en 

sporter worden getoetst en gehandeld. 

  

Kennis en inzicht 

In het algemeen levert het nieuwe systeem ook meer kennis en inzicht op waarmee de sport kan 

worden bediend. Hieronder een paar voorbeelden: 

 

Het nieuwe systeem biedt voor alle betrokkenen inzicht in het totaal aantal gecertificeerde 

sportvloeren en sportaccommodatie, incl. bijbehorende kenmerken, in Nederland. Hierdoor kan een 

opdrachtgever beter zien of de sportvloerconstructie die zij mogelijk wil laten aanleggen al eerder in 

de praktijk is aangelegd. Tevens kan zij hierdoor op eigen initiatief contact op nemen met een andere 

opdrachtgever (vereniging), welke een x periode geleden dezelfde sportvloerconstructie heeft laten 

aanleggen, ombouwen of renoveren, ten behoeve van het ophalen van kennis en ervaring over het 

aanlegproces. Ditzelfde geldt voor het op eigen initiatief contact opnemen met een sportclub om te 

achterhalen wat hun ervaringen zijn met de betreffende sportvloerconstructie. 

  

Het nieuwe systeem biedt voor sportbonden, keuringsinstituten en NOC*NSF inzicht in alle lopende 

sportvloer- en sportaccommodatieprojecten in Nederland, welke in aanmerking komen voor een 

NOC*NSF/sportbond certificaat. Waarbij een sportbond/keuringsinstituut alle projecten kan inzien 

waaraan zij zijn gekoppeld. Hierdoor staat het belang van de opdrachtgever nog meer centraal.   

  

Het nieuwe systeem biedt NOC*NSF meer en beter inzicht in hoeverre een norm wordt gebruikt of 

bepaalde sportvloerconstructie is aangelegd. Deze input wordt gebruikt om de lijst met normen en 

sportvloerconstructies zo actueel mogelijk te houden. Op termijn gaat dit bijdragen aan een meer 

overzichtelijke lijst.  

  

In het oude systeem werden de NOC*NSF/sportbond certificaten uitgegeven door de NOC*NSF 

erkende keuringsinstituten. In het nieuwe systeem wordt dit automatisch door het systeem gedaan als 

de sportbond het project positief heeft afgerond. Hierdoor is beter inzicht gecreëerd in de uitgifte van 

de certificaten. 
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Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem 
 

Wat is het? 

Bij de aanleg, ombouw of renovatie van een gecertificeerde sportvloer, wordt een éénmalige bijdrage, 

het zogenoemde ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’, betaald door de opdrachtgever. 

  

Waarom deze bijdrage? 

Deze bijdrage is nodig om uitvoering te kunnen geven aan de procedures en processen van het 

NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, met als doel de 

kwaliteitsaspecten, sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van 

sportvloeren en sportaccommodaties structureel, in het belang van de sporter, te borgen en te 

verhogen. Hierdoor is het mogelijk om richting de opdrachtgever ook meer zekerheid te bieden over 

de kwaliteit bij aanschaf van een sportvloer en hebben alle betrokken partijen van de markt, gemeente 

en sport een goede en transparante houvast door de procedures en structuur die ten grondslag liggen 

aan het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem. 

  

Meer achtergrond 

Indien meer achtergrond gewenst is over het Kwaliteitszorgsysteem dan wordt verwezen naar het 

Procedurehandboek op www.nocnsf.nl/sportvloerenlijst 

  

De totale ‘Bijdrage Kwaliteitszorgsysteem’ beslaat een groot deel van de inkomsten waarmee de 

verschillende activiteiten binnen het Kwaliteitszorgsysteem worden betaald om de kwaliteit van 

sportvloeren en sportaccommodaties in Nederland te kunnen borgen en doorontwikkelen. Hieronder 

worden enkele activiteiten nader toegelicht. 

  

Secretariaat 

Uitvoering van het secretariaat (door NOC*NSF) van alle inhoudelijke werkgroepen, de NOC*NSF-

normcommissie en het College van Deskundigen. 

  

Onderzoek & Innovatie 

Sinds 2016 is er € 35.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovaties, waardoor huidige 

ontwikkelingen sneller kunnen worden gerealiseerd. De financiële middelen kunnen worden besteed 

aan bijvoorbeeld onderzoek naar probleemsituaties in de praktijk, het opstellen van nieuwe normen of 

het aanpassen van bestaande normen. 

  

Doorontwikkeling NOC*NSF Sportvloerenlijst 

Hieronder een aantal voorbeelden: 

- Herzien van het platform NOC*NSF Sportvloerenlijst en het Procedurehandboek 

Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodatie met als doel het geheel 

begrijpelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor alle betrokkenen. 

- Herijking van de NOC*NSF Sportvloerenlijst met als doel meer inzicht te krijgen in de 

verschillende sportvloerconstructies, waardoor een opdrachtgever wordt voorzien van meer 

informatie en het daarmee duidelijker wordt welke keuze hij kan maken. Zo moet het 

uiteindelijk mogelijk zijn dat als een opdrachtgever een bepaald materiaal bijv. kurk (als infill) 

of lava (als fundering) heeft gekozen hij direct kan zien uit welke constructie hij kan kiezen. 

Tevens wordt er in de toekomst een beter onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

constructies op basis van kwaliteitsaspecten met betrekking tot bijv. duurzaamheid en beheer 

en onderhoud. 

- Opstellen en herijken van keuringsprocedures en werkmethoden, waardoor het voor alle 

betrokkenen inzichtelijk wordt op welke onderdelen per constructielaag een keuringsinstituut 

dient te keuren en hoe een meting tot stand komt.. 

  

 

http://www.nocnsf.nl/sportvloerenlijst

