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Licentiereglement NABV 
 

Voorwoord 

 

Het licentiereglement van de NABV beschrijft de inhoudelijke eisen en de procedures voor die gelden voor  

personen, organisaties en locaties om in aanmerking te komen voor een geldige licentie. Zo’n geldige licentie is 

een vereiste om actief te kunnen zijn, bijvoorbeeld als opleider of als sportaanbieder.  

 

Licenties verschillen van diploma’s of keuringen doordat licenties een beperkte geldigheid kennen: een diploma – 

als voorbeeld – blijft altijd behaald, terwijl een licentie kan komen te vervallen. De NABV gebruikt licenties dan 

ook als een instrument om te sturen op kwaliteit; het verlengen van een licentie vraagt om een investering van 

tijd en, of energie. Om een licentie te verlengen zal de houder actief stappen moeten zetten.  

 

Dit licentiereglement is opgebouwd uit drie hoofdstukken die beschrijven hoe partijen een licentie kunnen 

aanvragen en verlengen, maar ook wat partijen kunnen doen als ze vinden dat de licentie ten onrechte wordt 

ingetrokken. In die drie hoofdstukken staan licenties uitgewerkt voor individuen, organisaties en locaties. In een 

kort vierde hoofdstuk staan overgangsbepalingen en uitzonderingen beschreven. 

 

Dit licentiereglement vervangt het kwaliteitscertificaat dat in de periode 2013-2020 is gevoerd door de NABV.  
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1. Begrippenlijst 
 

NABV 

De Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging. 

 

Bijscholing  

Een bijeenkomst die door de NABV is georganiseerd of (vooraf) geaccordeerd en tot doel heeft de deelnemers te 

informeren en te instrueren over relevante ontwikkelingen op het gebied van training en (spel) begeleiding.  

 

Diploma  

Een bewijsstuk voor het met goed gevolg doorlopen van een opleiding tot instructeur of official. Een diploma 

blijft altijd geldig. 

 

Licentie  

Een aantekening die door de NABV is afgegeven in de vorm van een certificaat of diploma, dat de bevoegdheden 

aangeeft van de houder van de licentie. Licenties kennen een beperkte geldigheidsduur en verlopen automatisch 

indien een houder geen actie onderneemt om de licentie te verlengen of indien niet langer aan de voorwaarden 

wordt voldaan. De NABV kent licenties voor personen (persoonlijke licenties), organisaties en voor locaties.  

 

Licentiehouder  

De persoon, rechtspersoon of accommodatie die rechtsgeldig over een licentie beschikt.  

 

Lijst geaccrediteerde opleidingen 

Bijlage bij dit licentiereglement waarop alle geaccrediteerde opleidingen worden aangeduid. 

 

Proeve van Bekwaamheid 

Een toetsmoment waarmee de kandidaat licentiehouder aantoont over de omschreven voorwaarden te 

beschikken. 

 

Kwalificatie Structuur Sport 

Samenhangend geheel van kwalificaties van sporttechnisch kader zoals gepubliceerd door NOC*NSF (Academie 

voor Sportkader). 

Official 

Een functionaris die tijdens een airsoft activiteit (recreatief of competitief) de airsoftsport in goede banen leidt. 

Toetsingscommissie  
Een door het bestuur ingestelde commissie die bestaat uit minimaal twee en maximaal zeven leden, ten behoeve 

van de organisatie en het afnemen van de PVB’s.  

Interne audit  

Het onderzoek dat de organisator/terreinbeheerder zelf uitvoert, aan de hand van het nalopen van de NABV 

auditformulieren. Hierdoor kunnen vroegtijdig eventuele gebreken, in ieder geval voorafgaand aan de externe 

audit, worden onderkend en opgelost worden.  

 

Externe audit 

Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door vrijwillige auditors van de NABV. Uit dit onderzoek moet blijken of de 

organisator c.q. de locatie voldoet aan de reglementen van de NABV.  
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Hoofdstuk 1 | Licenties voor personen 

Introductie 

In dit hoofdstuk staan de verschillende individuele licenties uitgewerkt. Individuele licenties zijn veelal gekoppeld 

aan een diploma en zijn nimmer overdraagbaar aan een derde. De NABV acht het van belang dat haar leden die 

een opleiding hebben gevolgd, hun kennis en vaardigheden te allen tijde bijhouden. Om dit te stimuleren en om 

de kwaliteit in dit kader te waarborgen, wordt aan een (tijdloos) diploma een (tijdelijke) licentie gekoppeld.  

 

1. Licenties 
1.1 De NABV kent persoonlijke licenties toe op basis van de door de aanvrager gevolgde en met goed gevolg 

afgeronde opleiding(en). De verschillende licenties worden verstrekt op basis van de door de aanvrager 

gevolgde en met goed gevolg afgeronde opleiding(en).  

1.2 Personen die meerdere opleidingen met goed gevolg hebben afgerond, kunnen meerdere licenties tegelijk 

aanvragen.  

 

2. Geldigheid  
2.1 Een persoonlijke licentie is vier jaar geldig, gerekend vanaf de eerste dag van de maand waarin deze is 

afgegeven. De geldigheidsperiode staat op de ledenpas van de NABV vermeld.  

2.2 De persoonlijke licentie eindigt van rechtswege na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde 

termijn en zonder dat enige opzegging door de NABV is vereist.  

2.3 Een licentie is persoonsgebonden en nimmer overdraagbaar aan een derde.  

2.4 Een licentie is enkel geldig in combinatie met een geldige (persoonlijk) lidmaatschap van de NABV. 

 

3. Aanvragen van licentie 
3.1 Om in aanmerking te komen voor een licentie dient de aanvrager te allen tijde:  

a. persoonlijk lid te zijn van de NABV;  

b. te beschikken over het diploma dat recht geeft op de licentie.    

3.2 Met ingang van 1 januari 2020 kan op basis van een diploma dat niet ouder is dan maximaal twee jaar (24 

maanden) een licentie aangevraagd worden.  

3.3 Indien het diploma op het moment van aanvragen van de licentie langer dan twee jaar geleden is behaald, 

wordt een voorwaardelijke licentie afgegeven.  

3.4 Een voorwaardelijke licentie kan na vier jaar worden omgezet in een definitieve licentie als in de betreffende 

vier jaar het dubbele aantal licentiepunten zijn behaald (een voorwaardelijke licentiehouder dient dus 

tweemaal zoveel punten te halen als een reguliere licentiehouder; zie ook artikel 5).  

 

4. Verlengen van licentie  
4.1 De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) verlengen van de licentie ligt te allen tijde bij de licentiehouder. De 

afdeling opleidingen van NABV stuurt – uitsluitend ter informatie – vooraf (6 maanden voor het verlopen 

van de licentie) een e-mailbericht aan de licentiehouder over het verlopen van de licentie.  

4.2 Het verlengen van een licentie is gebonden aan enkele voorwaarden. De licentiehouder dient te allen tijde:  

a. lid te zijn van de NABV en;  

b. ervoor te zorgen dat de NABV over een geldig e-mailadres beschikt waarop de licentiehouder e-mail 

ontvangt en;  

c. te beschikken over voldoende licentiepunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald dienen te 

zijn in de periode na afgifte van de aflopende licentie. 

4.3 Voor de verlenging van de verschillende licenties gelden aanvullend - te allen tijde – de onderstaande 

voorwaarden:  
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a. Voor verlenging van een licentie niveau 2 dienen door de licentiehouder in de periode van vier jaar acht 

(8) licentiepunten te zijn behaald. Dit mogen zowel licentiepunten op niveau 2 als op niveau 3 zijn.  

b. Voor verlenging van een licentie niveau 3 dienen door de licentiehouder in de periode van vier jaar 

twaalf (12) licentiepunten te zijn behaald. Dit moeten licentiepunten op niveau 3 zijn.  

c. Voor het verlengen van een voorwaardelijke trainerslicentie dient de licentiehouder twee (2) maal 

zoveel punten hebben behaald ten opzichte van het aantal te behalen punten bij een gewone 

(onvoorwaardelijke) verlenging.  

4.4 Indien aan een persoon licenties op meerdere niveaus zijn toegekend, dient de licentiehouder – om alle 

licenties te kunnen verlengen – alleen voor de hoogste licentie de benodigde licentiepunten te behalen.  

4.5 Indien de licentiehoudertijdens de licentieperiode een diploma van een hoger niveau (dan het diploma 

waarover de licentiehouder reeds beschikt) behaalt, geldt het volgende: 

a. Licentiehouders met een licentie niveau 2 die in de eerste 24 maanden van de looptijd c.q. 

geldigheidsperiode van hun licentie een opleiding op niveau 3 met succes afronden, komen in 

aanmerking voor een licentie niveau 3. De initiële licentieperiode blijft gehandhaafd. Om aan het einde 

van de licentieperiode de licentie te kunnen verlengen, geldt voor de licentiehouder de verplichting van 

het behalen van niveau 3.  

b. Ingeval licentiehouders met een licentie niveau 2 die gedurende de looptijd c.q. geldigheidsperiode van 

hun licentie niveau 2 een opleiding op niveau 3 met succes afronden, wordt de licentie niveau 2 

automatisch/van rechtswege omgezet in een licentie niveau 3 voor de resterende looptijd c.q. 

geldigheidsperiode van de reeds ontvangen/afgegeven licentie. Als omzettingsdatum/aanvangsdatum 

van de licentie niveau wordt de datum gehanteerd waarop de licentiehouder de opleiding met succes 

heeft afgerond, derhalve de laatste opleidingsdag of indien er ter zake de opleiding een examen wordt 

afgenomen: de dag waarop het positieve resultaat van examen door de licentiehouder schriftelijk 

worden ontvangen.  

4.6 Wanneer een licentiehouder in de reguliere looptijd van zijn licentie voldoende – zowel in aantal als van het 

vereiste niveau – licentiepunten heeft behaald, wordt vanuit het verenigingsbureau van de NABV 

automatisch en uiterlijk 6 maanden voor het verlopen van de licentie een link voor verlenging van de licentie 

per e-mail aan de licentiehouder toegestuurd. Alle behaalde punten van de afgelopen licentieperiode (4 jaar) 

vervallen op het moment dat de aangevraagde nieuwe licentie daadwerkelijk voor 4 jaar wordt verleend. Een 

nieuwe licentiepas kan worden aangevraagd bij de afdeling opleidingen van de NABV.  

4.7 Wanneer binnen de reguliere looptijd van de licentie onvoldoende – in aantal dan wel van het vereiste 

niveau – licentiepunten zijn behaald, vervalt de licentie op de vervaldatum van rechtswege. Vanaf dat 

moment maakt de licentiehouder geen aanspraak (meer) op de rechten en voordelen die voortvloeien uit de 

licentie. Om opnieuw in het bezit van een licentie te komen, kan een voormalige licentiehouder éénmalig 

een voorwaardelijke licentie aanvragen. Indien de voorwaardelijke licentie wordt toegekend, vervallen alle 

door de licentiehouder tot aan het moment van de aanvangsdatum van de voorwaardelijke licentie behaalde 

punten.  

 

5. Licentiepunten  
5.1 Licentiepunten kunnen uitsluitend worden behaald door: 

a. Met goed gevolg deel te nemen aan bijscholingen die door de NABV georganiseerd of vooraf 

geaccordeerd zijn;  

b. Met goed gevolg deel te nemen aan opleidingen die door de NABV georganiseerd of vooraf 

geaccordeerd zijn; of 

c. door airsoft evenementen te begeleiden als official (o.a. marshall, range officer).  

5.2 De door de NABV georganiseerde of geaccordeerde bijscholingen worden ingedeeld in verschillende 

niveaus, die van invloed zijn op de te behalen licentiepunten.  

5.3 De toekenning van licentiepunten aan opleidingsactiviteiten verloopt volgens onderstaand overzicht.  

5.4 Het is niet toegestaan alle benodigde punten voor verlenging te halen via enkel het begeleiden van airsoft 

evenementen (bv. skirms of IAPS wedstrijden).  
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5.5 Voor niveau 2 geldt ten aanzien van het begeleiden bij skirms of IAPS wedstrijden, een te behalen maximum 

van 6 (zes) punten en voor niveau 3 geldt een te behalen maximum van 8 (acht) punten. 

 

Activiteit Licentiepunten 

 Niveau 2 (8 

punten) 

Niveau 3 (12 punten) 

Volledige opleiding niveau 2 * 6 punten  

Eén competentie niveau 2 * 2 punten  

   

Volledige opleiding niveau 3 * 8 punten  

Eén competentie niveau 3 * 4 punten  

   

Eendaagse bijscholing niveau 2 – 1 dagdeel * 2 punten  

Eendaagse bijscholing niveau 2 – 2 dagdelen * 4 punten  

   

Eendaagse bijscholing niveau 3 – 1 dagdeel * 3 punten 2 punten 

Eendaagse bijscholing niveau 3 – 2 dagdelen * 5 punten 4 punten 

   

Training tot praktijkbegeleider  3 punten 2 punten 

Bijwonen terugkomdag (hoofd) marshalls ** 2 punten 2 punten 

Bijwonen evaluatie praktijkbegeleider 2 punten 2 punten 

Bijwonen terugkomdag praktijkbegeleider ** 2 punten 2 punten 

   

Begeleiden van een skirm/IAPS wedstrijd- 1 dagdeel *** 0,5 punt 0,5 punt 

Begeleiden van een skirm/IAPS wedstrijd –2 dagdelen *** 1 punt 1 punt 

   

Geven van een BOSS-workshop *** 0,5 punt 0,5 punt 

   

EHBO diploma / diploma Reanimatie / BHV (eenmalig per 

licentieperiode) 

3 punten 2 punten 

   

 

* = opleidingen en bijscholingen dienen wel airsoft gerelateerd te zijn, dit uitsluitend ter beoordeling van 

toetsingscommissie van de NABV. 

** = afhankelijk van het programma worden hier licentiepunten aan gekoppeld. 

*** = maximaal 1,5 punt per jaar 

 

6. Externe (bij)scholingen  
6.1 Naast de bijscholingen die de NABV organiseert, kunnen licentiepunten ook worden behaald bij andere 

scholingsactiviteiten indien: 

a.  Deze scholingsactiviteiten naar oordeel van de toetsingscommissie voldoende bijdragen aan de licentie; 

en  

b. De opleidingspunten binnen 6 maanden na afronding van de (bij)scholing zijn aangevraagd.  

6.2 Het gebruik van het Aanvraagformulier voor externe licentiepunten is verplicht. De Toetsingscommissie van 

de NABV bericht de aanvrager of de bijscholing al dan niet met een licentiepunt wordt gehonoreerd. Indien 

een bijscholing korter duurt dan 2½ uur (per dag), dan komt de bijscholing niet in aanmerking voor een 

licentiepunt. 
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7. Accreditatie opleidingen door derden 

7.1 Opleidingen die voldoen aan de eisen van de Kwalificatiestructuur voor de Sport en de landelijke 

kwalificaties MBO Sport en Bewegen kunnen worden geaccrediteerd. Het overleggen van een besluit van 

goedkeuring door het Ministerie van VWS of het Ministerie van OC&W is daarbij te allen tijde een vereiste.  

7.2 Organisaties die opleidingen willen accrediteren, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de afdeling 

opleidingen van de NABV.  

7.3 De afdeling Opleidingen van de NABV geeft binnen twee maanden na ontvangst van een volledig/compleet 

gedocumenteerde aanvraag uitsluitsel of de opleiding kan worden geaccrediteerd, en zo ja, over het niveau 

waarop de opleiding wordt ingeschaald, welke aanvullende sportspecifieke bijscholing vereist is en het 

aantal te behalen punten voor het licentiesysteem. 

 

8. Voorwaardelijke licentie 
8.1 Een voorwaardelijke licentie wordt enkel afgegeven indien de aanvrager:  

a. Lid is van de NABV; en 

b. Beschikt over een relevant diploma. 

8.2 Indien de houder van een voorwaardelijke licentie binnen de reguliere looptijd van de licentie niet het 

vereiste aantal licentiepunten heeft behaald, vervalt de voorwaardelijke licentie. Op dat moment kan men 

alleen nog in het bezit van een licentie komen door het diploma van een instructeur- of official cursus van de 

NABV te behalen of een daaraan gelijk gestelde opleiding.  

 

9. Intrekken van een licentie  
De NABV behoudt te allen tijde zich het recht voor om een licentiehouder zijn of haar licentie te ontnemen 

indien:  

a. de licentiehouder door gedrag, doen of nalaten, en/of uitlatingen de normen en waarden – zulks in de 

breedste zin van het woord – die de NABV voorstaat, met voeten treedt dan wel de belangen en/of de 

reputatie van de NABV op enigerlei wijze schaadt, zulks uitsluitend ter beoordeling van de NABV;  

b. de licentiehouder de licentie aan een derde overdraagt dan wel door een derde op enigerlei wijze laat 

benutten.  

 

10. Bezwaar en beroep  
Tegen besluiten genomen op basis van de inhoud van dit licentiereglement kan bezwaar worden gemaakt bij de 

Toetsingscommissie van de NABV, zoals neergelegd in het Toetsreglement Kwalificatie Structuur Sport (KSS)) 

(zoals gepubliceerd op de website van de NABV).  

 

11. Registratie licenties 
11.1 De registratie van licenties wordt opgenomen in de ledenadministratie van de NABV. 

11.2 Licentiehouders dienen wijzigingen in hun persoonsgegevens ten allen tijde tijdig door te geven via Mijn 

NABV. 
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Hoofdstuk 2 | Licenties voor organisaties 

Introductie 

In dit hoofdstuk staan de licenties voor organisaties uitgewerkt. Deze licenties worden toegekend aan bedrijven, 

verenigingen, stichtingen en (zelfstandige) ondernemers met een KvK-inschrijving die de airsoftsport willen 

aanbieden. Deze organisaties worden hieronder aangeduid met ‘organisatie’, ‘sportaanbieder’ of ‘organisatie’. 

Deze licenties vervangen de oude kwaliteitscertificaten die zijn afgegeven in de periode 2013-2020.  

 

Om open of besloten airsoftsportevenementen aan te bieden onder auspiciën van de NABV is te allen tijde een 

geldige licentie noodzakelijk. Licenties kunnen worden toegekend aan lid-organisaties en aangesloten 

organisaties. 

 

1. Licentie  
Dit licentiereglement is van toepassing op alle organisaties die onder auspiciën van de NABV in 

verenigingsverband airsoftsport organiseren.  

 

2. Typering organisaties 
De NABV geeft licenties af aan: 

a. Commerciële organisaties, zijnde organisaties met rechtspersoonlijkheid (waaronder bijvoorbeeld BV’s) 

niet zijnde stichtingen of verenigingen alsmede lid-organisaties zonder rechtspersoonlijkheid 

(waaronder bijvoorbeeld eenmanszaken) die zich richten op het (doen) beoefenen van de airsoftsport in 

alle verschijningsvormen en voldoen aan de in het Huishoudelijk reglement gestelde eisen.  

b. Niet-commerciële organisaties, zijnde lid-verenigingen of lid-stichtingen die zich richten op het (doen) 

beoefenen van de airsoftsport in alle verschijningsvormen en voldoen aan de in het Huishoudelijk 

reglement gestelde eisen. 

 

3. Geldigheid 
a. Middels een licentie verleent het bestuur van de NABV een organisatie toestemming om onder 

auspiciën van de NABV airsoftsport evenementen te organiseren cf. statuten art. 2(2)(e) en statuten art. 

9; 

b. Een licentie wordt verleend voor een duur van 2 jaar (24 maanden) en eindigt van rechtswege na het 

verstrijken van voornoemde periode van twee jaar en zonder dat enige opzegging van de NABV is 

vereist. De licentie kan na het verstrijken van de periode van twee jaar worden verlengd, mits aan de 

voorwaarden als vervat in dit Licentiereglement wordt voldaan.  

c. Een licentie is gekoppeld aan een organisatie en is nimmer overdraagbaar aan een derde;  

 

4. Aanvragen licentie 
a. Indien een organisatie in aanmerking wil komen voor een licentie om airsoftsport evenementen (o.a. 

wedstrijden, trainingen) te organiseren, dient er contact te worden opgenomen met het 

verenigingsbureau van de NABV, waarna alle documenten (o.a. regelgeving, licentieovereenkomst, 

protocollen) aan de betreffende organisatie worden verstrekt.  

b. Nadat de organisatie een interne audit volledig heeft uitgevoerd en gedeeld met de NABV, wordt door 

het auditteam van de NABV een voorstel gedaan voor een externe audit die wordt uitgevoerd door de 

NABV. 

c. Enkel na een positieve beoordeling op de externe audit komt de organisatie in aanmerking voor een 

licentie om evenementen onder auspiciën van de NABV te organiseren.  

d. De externe audit bestaat altijd uit een bureaucheck (o.a. vergunningen en kwalificaties) en een 

praktijkgedeelte (test-evenement). Organisaties die beschikken over een gekwalificeerde hoofdmarshall 

(niveau 3) met een geldige licentie kunnen worden vrijgesteld van het praktijkgedeelte van de audit.  
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e. Een licentie wordt pas afgegeven wanneer een organisatie (1) een audit door de NABV met positief 

resultaat heeft afgerond, (2) een ondertekende licentieovereenkomst heeft geretourneerd of als lid-

organisatie is toegetreden tot de NABV, en (3) de kosten voor het uitvoeren van de audit integraal heeft 

voldaan. 

 

5. Voorwaarden voor aanvragen licentie 
Ten aanzien van de licentieaanvraag door een organisatie dient te allen tijde aan de navolgende 

voorwaarden te zijn voldaan: 

a. De organisatie dient te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (het Handelsregister).  

b. De organisatie dient in het bezit te zijn van alle verzekeringen die voor het uitoefenen van de 

airsoftsport op de desbetreffende locatie noodzakelijk zijn. Hieronder valt tenminste een 

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) die aantoonbaar de activiteit Airsoft dekt en 

waarvan de premie integraal is betaald. 

c. Functionarissen van organisaties dienen volwaardig persoonlijk lid van de NABV te zijn voor zover zij 

een airsoft-gerelateerde functie (gaan) uitoefenen. Het gaat dan, doch niet uitsluitend, om de functie 

van bestuurder, vrijwilliger, official, marshall.  

d. Functionarissen van de organisatie zijn gedurende het evenement op de locatie aanwezig en 

aanspreekbaar c.q. bereikbaar. 

 

6. Verlengen van licentie  
a. De verantwoordelijkheid van het verlengen van de licentie ligt ten allen tijde bij de licentiehouder. De 

NABV stuurt – uitsluitend ter informatie – vooraf (uiterlijk 2 maanden voor het verlopen van de licentie) 

per e-mail een bericht aan de licentiehouder over het verlopen van de licentie.  

b. Het verlengen van een licentie is gebonden aan enkele voorwaarden. De licentiehouder dient te allen 

tijde:  

i. Te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 van dit hoofdstuk,  

ii. Te beschikken over een geldige licentie-overeenkomst of een geldig organisatie-lidmaatschap,  

iii. Gedurende de looptijd van de licentie ten minste vier (4) maal een open airsoft evenement te 

hebben georganiseerd. 

c. Bij verlengingen gelden de procedure en voorwaarden zoals beschreven in artikel 4 en artikel 5 

onverminderd geldend. 

 

7. Periodieke inspecties en controles  
a. De organisatie verleent zijn volledige medewerking c.q. onderwerpt zich te allen tijde aan 

aangekondigde en onaangekondigde inspecties en controles door het auditteam van de NABV, dan wel 

door partijen die door de NABV zijn aangewezen om invulling te geven aan deze inspecties. 

b. Het auditteam wordt aangestuurd door een medewerker van het verenigingsbureau van de NABV die 

met deze taken is belast door de directie.  

c. Het auditteam kan de organisatie zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Leden van het 

auditteam zijn niet verplicht om hun aanwezigheid (vooraf) te melden of aan te kondigen.  

d. Leden van het auditteam en medewerkers van de NABV dienen altijd en ongeclausuleerd te worden 

toegelaten tot evenementen die worden georganiseerd onder auspiciën van de NABV. Wanneer leden 

van het auditteam of medewerkers van de NABV de toegang tot een NABV-evenement worden 

geweigerd, wordt de afgegeven licentieovereenkomst van de organisatie aan met onmiddellijke ingang 

en onherroepelijk ingetrokken. De organisatie is gerechtigd om daarop een nieuwe licentie aan te 

vragen.  
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8. Opschorten of intrekken licentie 
a. Bij overtredingen c.q. schending van wetgeving, statuten en/of reglementen of voorwaarden van de 

NABV, kan het bestuur van de NABV als ordemaatregel de licentie en de daaruit volgende rechten om 

evenementen te organiseren opschorten of intrekken;  

b. Een licentie kan maximaal 3 maanden worden opgeschort.  

c. Indien de licentiehouder contributie en, of facturen voor geleverde diensten niet heeft voldaan binnen 

de daarvoor gestelde termijn of als anderszins een betalingsachterstand optreedt, dan wordt de licentie 

opgeschort. Deze opschorting vanwege betalingsachterstand vervalt na 2 (twee) werkdagen nadat het 

verschuldigde bedrag (inclusief eventuele incasso- en administratiekosten) op de rekening van de NABV 

integraal is overgemaakt.  

 

9. Regelgeving  
Organisaties met een licentie zijn te allen tijde verplicht om:  

a. De statuten en reglementen van de NABV (o.a. huishoudelijk reglement, veiligheidsreglement en 

licentiereglement) onverkort na te leven en te handhaven bij de organisatie van airsoftsport 

evenementen; 

b. Ervoor zorg te dragen dat hun statuten en, of reglementen geen bepalingen bevatten welke in strijd met 

de statuten en reglementen van de NABV;  

c. Geen personen als speler toe te laten die niet tot het lidmaatschap van de NABV zijn toegelaten, van 

wie het lidmaatschap is beëindigd of die niet zijn geaccepteerd als introducé; 

d. Ervoor te zorgen dat de door hen te organiseren, faciliteren of te exploiteren airsoftwedstrijden en 

airsoftevenementen ordelijk verlopen; 

e. De statuten en reglementen in acht te nemen alsmede de voorschriften die, door of vanwege het 

bestuur met betrekking tot de handhaving van de orde of de veiligheid bij die wedstrijden of 

evenementen mochten worden gegeven stipt op te volgen.  

 

BEPALINGEN TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING VAN EVENEMENTEN 
 

10. Aanmelden van evenementen 
De airsoftorganisatie maakt ten minste 24 uur voor aanvang van een evenement melding hiervan bij de 

NABV door dit evenement aan te melden in het portaal mijn.nabv.nl. 

 

11. Controle locatie 

De organisatie controleert altijd voor elk evenement of de locatie voldoet aan de veiligheidseisen zoals 

beschreven in hoofdstuk 3 van dit licentiereglement. Indien een locatie niet voldoet aan die veiligheidseisen, 

dienen voor aanvang van het evenement maatregelen te worden genomen om de locatie aan de gestelde 

eisen te laten voldoen. 

 

12. Controle kledingvoorschift bij aankomst  
De organisator controleert te allen tijde op de voorschriften zoals geformuleerd in het Huishoudelijk 

Reglement en het Veiligheidsreglement dat geldt voor deelnemers en handhaaft, indien nodig, ook op de 

naleving hiervan. 

.  

13. Controle speelgerechtigdheid van deelnemers  
a. Voorafgaand aan elk airsoft evenement controleert de organisatie van elke deelnemer of deze 

speelgerechtigd is. Deelnemers zijn uitsluitend speelgerechtigd in het geval van: 

i. Lidmaatschap van de NABV, aan te tonen middels een geldige ledenpas en een ID-bewijs. 
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ii. Introducébewijs in combinatie met een ID-bewijs. Indien als introducé aangemeld door een NABV-

lid, dan dient deze ook aanwezig te zijn. 

iii. Een vrijstelling/uitnodiging/exemption voor buitenlandse deelnemers in combinatie met een ID-

bewijs. 

b. Wanneer een deelnemer – om voor reden dan ook – niet kan voldoen aan de verplichtingen als 

hierboven gesteld, dient hem/haar deelname aan het evenement te worden ontzegd. 

 

14. Materiaalcontrole voor evenement 
a. Voorafgaand aan elk airsoft evenement controleert de organisatie de airsoftapparaten, eventueel lasers 

en veiligheidsbrillen/-maskers, die sporters gedurende het evenement willen gaan gebruiken. De 

organisatie van een evenement (o.a. wedstrijd of training) controleert voorafgaand aan het evenement 

bij alle spelers op: 

i. De maximale mondingsenergie van het te gebruiken airsoftapparaat, zoals is vastgelegd in het 

veiligheidsreglement, dan wel in de aanvullende regels voor specifieke disciplines. Daarnaast kan 

de organisator ervoor kiezen om ook gedurende het evenement steekproefsgewijs controles uit te 

voeren.  

ii. Aanwezigheid van het NABV keurmerk indien er gebruik gemaakt wordt van lasers; 

b. Airsoft apparaten (categorie 1 of categorie 4) die door de organisatie ter beschikking worden gesteld aan 

introducés/huurder, vallen buiten deze verplichting voor materiaalcontrole, maar niet buiten de 

regelgeving zoals beschreven in het Veiligheidsreglement van de NABV. 

 

15. Meetapparatuur 
De organisatie dient te allen tijde in het bezit te zijn van / te beschikken over meerdere – doch minstens drie 

(3) – goed werkende Joule meters waarmee verplichte metingen verricht worden om, aan de door de NABV 

opgestelde limieten (in Joule), te kunnen voldoen. Gebrekkig werkende meetapparatuur dient tijdig te 

worden vervangen.  

 

16. Veiligheidsbriefing 
De organisatie dient voorafgaande aan de start van het evenement een veiligheidsbriefing te houden aan 

alle deelnemers (NABV-leden en introducés). Deze veiligheidsbriefing dient minimaal de volgende items te 

bevatten en mag naar inzicht van de organisatie worden aangevuld: 

a. De algemene veiligheidsregels zoals (doch niet beperkt tot): maximale waarden mondingsenergie voor 

de verschillende airsoftapparaat types, het maximale BB gewicht, minimale schietafstand, gebruik 

veiligheidsbril, airsoftapparaten ontladen voor het binnengaan van de safety zone etc.. 

b. De specifiek voor de locatie geldende veiligheidsregels (indien van toepassing), zoals (doch niet beperkt 

tot) verplichte volledige gezichtsbescherming of overige lichaamsbedekking. 

c. Afbakening safety zone, speelveld en overgangen van safety zone naar speelveld en vice versa. 

d. De locatie van het EHBO-punt. 

e. De (nood-)signalen die door de organisatie gebruikt worden tijdens het begeleiden van het evenement 

of in geval van nood en de daarbij behorende gedragingen van de deelnemers.  

f. Het toewijzen PMR radiokanalen (kanaal 1 t/m 7) aan teams/facties. Duidelijk vermelden dat PMR kanaal 

8 is toegewezen als organisatie/nood kanaal. Dit is het kanaal waarop het organisatieteam 

communiceert en uitluistert hierdoor altijd direct kan reageren op noodsituaties. 

VEILIGHEIDSBEPALINGEN 

17. Communicatieplan 
De organisatie draagt te allen tijde zorg voor een efficiënt communicatieplan waarbij eenieder in het 

organisatieteam in verbinding staat met elkaar. Hiervoor dient minimaal één PMR kanaal (kanaal 8, zonder 

sub-frequenties) gereserveerd te worden. Dit dient ook duidelijk in de veiligheidsbriefing te worden gemeld. 
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18. EHBO-punt duidelijk zichtbaar  
De organisatie heeft te allen tijde een vaste locatie voor eventueel te bieden Eerste Hulp. Deze locatie dient 

duidelijk zichtbaar te zijn en dient uitgerust te zijn met een EHBO-koffer sport. De organisatie vermeldt aan 

alle aanwezigen voorafgaand aan het evenement waar deze locatie zich bevindt. 

 

19. EHBO-koffer sport 
De organisatie dient minimaal een (1) EHBO-kit voorhanden te hebben op de locatie waar het evenement 

plaatsvindt. Het advies is deze binnen 1 minuut na melding van een ongeval ter plaatste te kunnen hebben. 

De inhoud van de EHBO kit dient te voldoen aan de evenementen / sportverbandset vereisten opgesteld 

door het Oranje Kruis.. Meer informatie is te vinden op www.ehbo.nl van het Oranje Kruis. 

 

20. Certificaat EHBO / BHV 
Commerciële airsoftorganisaties dragen ervoor zorg dat bij evenementen tenminste één (1) medewerker 

ingeroosterd is die beschikt over een geldig diploma BHV. Het geniet daarnaast de voorkeur dat bij 

evenementen met meer dan 40 deelnemers ook een (vrijwillige) medewerker wordt ingezet met een 

Certificaat Eerste Hulp of vergelijkbaar (bijv. MFA).  

 

21. Evacuatieplan 
De organisatie stelt zich voorafgaand aan het evenement op de hoogte van het, voor de locatie geldende, 

calamiteitenplan of evacuatieplan. Indien niet aanwezig dient deze voorafgaand aan het evenement te 

worden opgesteld en te worden gekeurd door de daarvoor geldende instantie.  

OVERIGE BEPALINGEN 

22. Gedragscode organisaties 
De organisatie dient te allen tijde de volgende uitgangspunten in acht te nemen: 

a. De organisatie dient bij te dragen aan het positieve imago van de Airsoftsport. 

b. De organisatie dient een positieve verstandhouding te onderhouden met omwonenden evenals de 

instanties (gemeente, politie etc.) in zijn regio. 

c. De organisatie dient zich te onthouden van het organiseren, exploiteren of faciliteren van feesten of 

partijen die schade kunnen toebrengen aan het imago van de airsoftsport (konijnenpakken e.d.) 

d. Indien als gevolg van het handelen of nalaten van handelen door de organisatie de Airsoftsport negatief 

in de publiciteit komt, kan de licentie worden opgeschort of ingetrokken. 

e. De organisatie dient erop toe te zien dat de regels aangaande reizen in camouflage, zoals vastgelegd in 

artikel 21.9 van het huishoudelijk reglement, worden nageleefd. 

f. De organisatie dient erop toe te zien dat de regels aangaande vervoer airsoft apparaten; 

g. De organisatie ziet toe op een sportomgeving die sociaal en fysiek veilig is voor sporters, toeschouwers 

en begeleiders; 

h. De organisatie is verplicht alle overtredingen en misstanden die leiden tot het verwijderen van het 

speelveld van een speler, door te geven aan de NABV middels daartoe ontwikkelde formulieren.  

 

23.  Evenementen 
a. Organisaties kunnen enkel evenementen organiseren indien zij in het bezit zijn van een geldige licentie 

van de NABV. 

b. Organisaties kunnen enkel evenementen organiseren op locaties die van de NABV een licentie hebben 

ontvangen. 

c. De organisatie dient duidelijk aan te geven dat het om een Airsoftsport evenement gaat en indien 

noodzakelijk omstanders te informeren over de Airsoftsport. 
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d. De organisatie dient tijdens het evenement voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen en hiervoor 

de eventuele omwonende(n) te informeren en zich maximaal in te spannen om eventuele(parkeer) 

overlast zo veel als mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. 

e. De organisatie dient te voldoen aan het schoon opleveren van de locatie. Hieronder wordt onder meer 

verstaan het verwijderden van (zwerf)afval of andere rommel op de locatie. 

f. De organisatie dient enkel aantoonbaar biologisch afbreekbare BB’s toe te staan tijdens evenementen. 

g. Indien een organisatie het gebruik van pyrotechnische middelen toestaat of deze zelf inzet, dient de 

schriftelijke toestemming hiervoor te zijn overlegd bij de licentieaanvraag. 

h. Een organisatie dient te allen tijde (vrijwillige) medewerkers van de NABV toe te laten tot zijn 

evenement voor observatie ter naleving van het Reglement voor airsoft aanbieders en 

locatiebeheerders. Voornoemde observatie door de NABV kan zowel aangekondigd als onaangekondigd 

plaatsvinden. 

i. De organisatie dient voorafgaande van elk evenement alle spelers te controleren op 

speelgerechtigdheid. 

 

24. Privacy en verwerken van persoonsgegevens 
De licentiehouder dient te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de  NABV-documenten ten aanzien 

van privacy, waaronder doch niet beperkt tot de verwerking van persoonsgegevens (als gepubliceerd op de 

website van de NABV). Voorts dient de licentiehouder in zijn privacyverklaring op te nemen en gedurende de 

looptijd van de licentie opgenomen te houden, dat de licentiehouder gerechtigd is om persoonsgegevens met 

de NABV te delen. 

 

25. Geschillenbeslechting door arbitrage 
Alle geschillen die tussen NABV en licentiehouders mochten ontstaan dan wel die voortvloeien uit het 

onderhavige Licentiereglement en van overeenkomsten die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien, 

zullen worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van het Instituut Sport Rechtspraak.  
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Hoofdstuk 3 | Licenties AIRSOFT LOCATIES 

 

De airsoftsport kent vele verschijningsvormen; van kleinschalige trainingen doelschieten, tot grote, meeslepende 

meerdaagse wedstrijden met honderden deelnemers. De diversiteit aan soorten evenementen stelt eisen aan de 

inrichting van de accommodaties waar ze plaatsvinden. De NABV geeft licenties af aan terreinen nadat ze 

gecontroleerd zijn op de mogelijkheid om de airsoftsport op een veilige manier te beoefenen.  

 

De NABV onderwerpt locaties waar onder haar auspiciën evenementen worden georganiseerd, aan periodieke 

kwaliteitskeuringen. Indien de audit positief wordt bevonden, ontvangt een locatie een tijdelijke licentie voor de 

organisatie van specifieke types evenementen.  

 

1. Aanvragen licentie 
a. Een terreinbeheerder die een locatie wil laten goedkeuren voor de beoefening van airsoftsport dient 

voor een licentie contact op te nemen met de Medewerker Stimulering Airsoftsport van de NABV.  

b. Nadat de terreinbeheerder de interne audit voor airsoftsportaccommodaties compleet heeft uitgevoerd, 

wordt -afhankelijk van het type locatie- door het auditteam van de NABV een voorstel gedaan voor een 

externe audit. 

c. Na een positieve beoordeling op de externe audit ontvangt de terreinbeheerder een licentie om door de 

NABV, haar lid-organisaties en, of bij haar aangesloten organisaties evenementen te doen organiseren 

op dat terrein.  

 

2. Geldigheid  
a. Een licentie voor een locatie is twee jaar geldig, gerekend vanaf de eerste dag van de maand waarin deze 

is afgegeven tenzij de mogelijkheid om sport te (doen) beoefenen volgt uit een vergunning of 

andersoortige toestemming met een kortere looptijd. In dat geval geldt de licentie voor de duur van de 

vergunning.  

b. De licentie eindigt van rechtswege na het verstrijken van de in lid a van dit artikel genoemde termijn en 

zonder dat enige opzegging door de NABV is vereist. 

c. Een licentie voor een locatie is nimmer overdraagbaar aan een derde (partij).  

 

3. Verlengen van licentie  
a. De verantwoordelijkheid van het verlengen van de licentie ligt te allen tijde bij de licentiehouder. De 

NABV stuurt – uitsluitend ter informatie – vooraf (uiterlijk 2 maanden voor het verlopen van de licentie) 

per e-mail een bericht aan de licentiehouder over het verlopen van de licentie.  

b. Het verlengen van een licentie geschiedt enkel indien de locatie voldoet aan de dan geldende criteria, 

zulks uitsluitend ter beoordeling door de NABV.  

 

4. Periodieke controles en audits 
a. De locatie verleent zijn volledige medewerking c.q. onderwerpt zich te allen tijde aan aangekondigde en 

onaangekondigde inspecties en controles door het auditteam van de NABV, dan wel door partijen die 

door de NABV zijn aangewezen om invulling te geven aan deze inspecties. 

b. Het auditteam wordt aangestuurd door een medewerker van het verenigingsbureau van de NABV die 

met deze taken is belast door de directie.  

c. Het auditteam kan de locatie zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Leden van het 

auditteam zijn niet verplicht hun aanwezigheid niet (vooraf) te melden of aan te kondigen.  

d. Leden van het auditteam en medewerkers van de NABV dienen altijd en ongeclausuleerd te worden 

toegelaten tot locaties waar evenementen worden georganiseerd onder auspiciën van de NABV. 
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Wanneer leden van het auditteam of medewerkers van de NABV de toegang tot een NABV-evenement 

worden geweigerd, wordt de afgegeven licentieovereenkomst van de organisatie met onmiddellijke en 

onherroepelijk ingetrokken (indien de organisatie van het evenement ook de houder van de licentie van 

de locatie is). Een nieuwe licentie kan worden aangevraagd.  

 

5. Opschorten of intrekken licentie 
a. Bij overtredingen van wetgeving, reglementen of voorwaarden van de NABV, kan de NABV de licentie 

opschorten of definitief intrekken;  

b. Een licentie kan maximaal 3 maanden worden opgeschort; 

c. De NABV kan bij herhaalde of (schijnbaar) opzettelijke schending van reglementen besluiten om een 

licentie in te trekken. Een terreinbeheerder kan tegen dit besluit in beroep door het geschil voor te 

leggen aan de arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak.  

 

6. Regelgeving  
Locaties dienen te allen tijde te voldoen aan alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op 

sportbeoefening in het algemeen en airsoftsport in het bijzonder, waaronder (doch niet beperkt tot) regels 

die afgeleid kunnen worden uit het huishoudelijk reglement, het veiligheidsreglement en de 

wedstijdreglementen van de NABV.  

 

7. Typering locaties 
De NABV onderscheidt drie types locaties op basis van de sportdisciplines die daar kunnen plaatsvinden. 

Voor elk type gelden andere rechten en plichten die navolgend worden uitgewerkt. Voor elk van de 

onderstaande locaties geldt dat ze dienen te beschikken over een veilige zone (safety zone) en afdoende zijn 

gemarkeerd en afgezet. Het betreft de navolgende locaties: 

a. Locaties voor statisch doelschieten 

De discipline statisch doelschieten (kaartschieten, snipercompetitie, etc.) kan beoefend worden op 

locaties waar de airsoft sporter vanaf één punt of lijn in één vaste richting schiet op statische of 

bewegende doelen. Locaties waar dit mogelijk is, beschikken over een vaste achterwand of 

veiligheidsnet achter de doelen, en een veilige zone aan weerzijden van de schietbaan. 

b. Locaties voor dynamisch doelschieten 

De discipline dynamisch doelschieten (IAPS, 3-Gun, parcoursschieten, etc.) kan worden beoefend op 

locaties waar de airsoft sporter vanaf meerdere punten in meerdere richtingen schiet op statische of 

bewegende doelen. Meestal wordt een parcours gelopen. Locaties waar dit mogelijk is, hebben 

tenminste drie aaneengesloten wanden (veiligheidsnetten). 

c. Locaties voor skirmishes, re-enactment en team versus team-evenementen 

De discipline skirmishes en re-enactment (skirms, milsim, comsim, tacsim, speedsoft etc.) kan worden 

beoefend op locaties waar airsofters op elk punt in alle richtingen kunnen schieten. In deze discipline 

spelen twee of meer teams om strategische doelen waarbij ze (tijdelijk) tactisch voordeel behalen door 

een tegenstander te taggen (tijdelijk uit te schakelen). Locaties waar dit mogelijk is, zijn geheel 

omzoomd door wanden of veiligheidsnetten, of kennen een grote veilige zone die niet voor omstanders 

toegankelijk is. In deze discipline is het toegestaan dat spelers op elkaar schieten. 

 

8. Safetyzone 
Elk locatie beschikt te allen tijde over een veilige zone (safety zone ) waar airsoft apparaten ongeladen zijn 

en op safe dienen te staan. Het dragen van veiligheidsbrillen is hier niet verplicht. Het schieten van airsoft 

apparaten (inclusief dry fire) is in deze veilige zone niet toegestaan.  
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9. Overgangen 
De overgangen van veilige naar onveilige zones (o.a. schietbanen, testbanen, speelvelden) zijn bij alle airsoft 

locaties duidelijk gemarkeerd middels visuele markeringen (zoals bordjes), een deur en, of een sluis. 

 

10. Algemene bepalingen airsoft locaties 
a. Airsoft accommodaties zijn sportaccommodaties of locatie waar sport of dagrecreatie (of vergelijkbaar: 

outdoor / leisure) is toegestaan op basis van Ruimtelijk Ordening.  

b. De beheerder van een locatie dient te allen tijde in het bezit te zijn van een Nederlandse inschrijving van 

de Kamer van Koophandel en biedt de locatie vanuit de hoedanigheid aan. 

c. De beheerder van een locatie dient eventuele aanvullende (huis)reglementen en/of 

veiligheidsvoorschriften dusdanig te hebben opgesteld, dat deze niet in strijd zijn met de Nederlandse 

wetgeving en reglementen opgesteld door de NABV, waarbij eventuele aanvullende reglementen of 

veiligheidsvoorschriften vooraf aan de sportaanbieder ter beschikking worden gesteld. 

d. De licentie-eisen kunnen door de NABV worden herzien en/of worden aangevuld. Indien eisen worden 

aangepast, worden deze ter kennisgeving aan de beheerder van de locatie verzonden.  

e. De beheerder van de locatie vergewist zich er te allen tijde van om op de hoogte te zijn van en te 

conformeren aan de actuele regelgeving, kwaliteitseisen en voorwaarden zoals opgesteld door de NABV, 

waarbij de NABV regelgeving, kwaliteitseisen en voorwaarden periodiek kan wijzigingen en/of 

aanvullen. 

f. Bij overtredingen van reglementen, kwaliteitseisen of voorwaarden van de NABV, kan de NABV 

overgaan tot sanctionering (zoals opschorten (maximaal 3 maanden) of definitief intrekken van de 

rechten om evenementen te (laten) organiseren op de locatie). 

g. Een geschil dat ontstaat uit het definitief intrekken van de licentie kan enkel ter beoordeling worden 

voorgelegd aan de arbitragecommissie van het Instituut Sport Rechtspraak. 

 

11. Locaties voor statisch doelschieten 
a. Locaties voor statisch doelschieten dienen te allen tijde te beschikken over een achterwand (wal, net, 

natuurlijk barrière of anderszins) van minimaal 200 centimeter hoog die BB’s tegenhoudt die worden 

geschoten met 3,5 joule, gemeten op een afstand van 5 meter.  

b. Locaties kunnen zowel indoor als outdoor gelegen zijn. 

c. Locaties voor statisch doelschieten kennen maar één schietrichting. Er is een vaste schietlijn 

aangebracht die duidelijk is gemarkeerd. 

d. Doelen kunnen zich op verschillende afstanden bevinden. 

 

12. Locaties voor dynamisch doelschieten 
a. Locaties voor statisch doelschieten dienen te allen tijde te beschikken over drie aaneengesloten wanden 

(wal, net, natuurlijk barrière of anderszins) van minimaal 200 centimeter hoog die BB’s die worden 

geschoten met 2 joule, gemeten op een afstand van 5 meter. 

b. Locaties kunnen zowel indoor als outdoor gelegen zijn. 

c. Locaties voor dynamisch doelschieten kennen 180 graden aan schietrichtingen. Er zijn meerdere 

schietpunten waar vanaf geschoten wordt op een diversiteit aan doelen die stil staan maar ook kunnen 

bewegen. 

d. Doelen kunnen zich op verschillende afstanden bevinden. 

 

13. Locatie voor skirmishes en re-enactment 
a. Locaties voor skirms en re-enactment zijn te allen tijde rondom afgezet met vier of meer 

aaneengesloten wanden (wal, net, natuurlijk barrière of anderszins) van minimaal 200 centimeter hoog 

die BB’s die worden geschoten met 1,2 joule, gemeten op een afstand van 5 meter. 
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b. Locaties kunnen zowel indoor als outdoor gelegen zijn.  

c. Locaties voor skirms kennen 360 graden aan schietrichtingen. Er zijn meerdere schietpunten van waaraf 

geschoten wordt op doelen en tegenstanders. 

 

14. Veiligheid airsoftlocaties 
a. De locatiebeheerder stelt de organisatie tijdig op de hoogte van de geografische begrenzing van de 

airsoft locatie en op welke wijze deze is afgebakend en begrenst. 

b. Indien er geen natuurlijke grenzen aanwezig zijn, moet de locatiebeheerder zelf de locatie overduidelijk 

en, indien mogelijk, ondoordringbaar afbakenen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de locatie te 

worden afgebakend met een rood-wit lint en waarschuwingsborden. 

c. Tussen de airsoft locatie en een voor publiek toegankelijke plaats, dient barrière te worden geplaatst van 

tenminste 200 centimeter hoog voldoet aan de grenswaarden zoals gedefinieerd in artikel 11, 12, en 13. In 

uitzonderlijke situaties kan tussen de rand van het speelveld en voor publiek toegankelijke ruimte een 

veiligheidszone ingericht worden van ten minste 30 meter te worden gehanteerd; dit is enkel mogelijk 

indien dit gebied ontoegankelijk is voor derden. 

d. De locatie heeft slechts één toegang. Bij deze ingang dienen duidelijke, zichtbare borden te worden 

geplaatst onder vermelding van: 

- Aard van het evenement (te weten airsoftsport) 

- Verbod van toegang voor onbevoegden 

 

15. Imago Airsoftsport 
a. De locatiebeheerder dient te allen tijde zorg te dragen voor en bij te dragen aan het positieve imago van 

de Airsoftsport. 

b. De locatiebeheerder is, bij voorkeur, lid van een ondernemersvereniging in zijn regio.  

c. De locatiebeheerder dient een positieve verstandhouding te onderhouden met omwonenden evenals de 

instanties (gemeente, politie etc.) in zijn regio. 

d. Indien als gevolg van het handelen of nalaten van handelen door de locatiebeheerder de Airsoftsport 

negatief in de publiciteit komt, kan het certificaat worden ingetrokken. 

 

16. Evenement(en) 
a. De locatiebeheerder dient te allen tijde duidelijk aan te geven dat het om een Airsoftsport evenement 

gaat en indien noodzakelijk omstanders te informeren over de Airsoftsport. 

b. De locatiebeheerder dient te allen tijde te voldoen aan voldoende voorgeschreven sanitaire 

voorzieningen. (Zie voor advies het Hygiëne Richtlijnen voor Publieksevenementen 2009).  

c. De locatiebeheerder dient te allen tijde een (vrijwillige) medewerker van de NABV toe te laten tot de 

locatie voor observatie ter naleving van het kwaliteitscertificaat indien er airsoft beoefend wordt. 

Voornoemde observatie kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. 

 

17. Privacy en verwerken van persoonsgegevens 
De licentiehouder dient te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de  NABV-documenten ten aanzien 

van privacy, waaronder doch niet beperkt tot de verwerking van persoonsgegevens (als gepubliceerd op de 

website van de NABV). Voorts dient de licentiehouder in zijn privacyverklaring op te nemen en gedurende de 

looptijd van de licentie opgenomen te houden, dat de licentiehouder gerechtigd is om persoonsgegevens met 

de NABV te delen. 
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18. Geschillenbeslechting door arbitrage 
Alle geschillen die tussen NABV en licentiehouders mochten ontstaan dan wel die voortvloeien uit het 

onderhavige Licentiereglement en van overeenkomsten die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien, 

zullen worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van het Instituut Sport Rechtspraak.  
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Hoofdstuk 4 | Overgangs- en slotbepalingen  

  

1. Inwerkingtreding, vervallen oude reglementen en overgangsrecht 
Dit licentiereglement treedt in werking per 1 januari 2021 en vervangt het huidige licentiereglement zoals 

gepubliceerd op 13 september 2018 op de website van de NABV alsmede het reglement Kwaliteitscertificaat 

Organisatoren NABV v.5.0. 

 

Voor organisaties die vóór 1 januari 2021 reeds als erkende airsoftaanbieder op de website van de NABV 

stonden geregistreerd, blijven het licentiereglement (zoals gepubliceerd op 13 september 2018 op de website 

van de NABV) en het reglement Kwaliteitscertificaat Organisatoren NABV v.5.0. integraal van toepassing 

gedurende de looptijd van de laatstelijk – derhalve voorafgaand aan 1 januari 2021 – afgegeven licentie. Als 

de organisatie na afloop van de looptijd van voornoemde licentie wenst toe te treden tot de NABV als lid-

organisatie of een licentieovereenkomst wenst aan te gaan met de NABV, zijn het licentiereglement (zoals 

gepubliceerd op 13 september 2018 op de website van de NABV) en het reglement Kwaliteitscertificaat 

Organisatoren NABV v.5.0. niet langer van toepassing c.q. van kracht en is uitsluitend het onderhavige 

licentiereglement van toepassing c.q. van kracht. 

  

2. Slotbepalingen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NABV. 

 


