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Valt dat soort 

terreinen onder deze 

wetgeving ? 
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Koninklijk besluit van 28 maart 2001 

betreffende de uitbating van speelterreinen. 

En zo ja, krijg je dat 

dan ook 

goedgekeurd ?  



KB veilige uitbating speelterreinen 

 

Koninklijk besluit van 28 maart 2001 

betreffende de uitbating van speelterreinen. 

Of kun je beter proberen 

die regelgeving links te 

laten liggen?  
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Koninklijk besluit van 28 maart 2001 

betreffende de uitbating van speelterreinen. 

ALGEMEEN: 

HOE MEER HET TERREIN 

OVEREENKOMT MET HET CLICHÉBEELD 

VAN ‘HET SPEELPLEIN’ HOE 

MAKKELIJKER HET IS OM TE VOLDOEN 

AAN DE “SPELREGELS” VAN HET KB. 

 * eenvoudiger,  

 * vraagt minder tijd,  

 * vraagt minder deskundigheid. 
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Sommige mensen willen echter (ook) terreinen aanbieden die 

andere belevingskansen bieden (andere dan schommelen, 

glijden, wippen, draaien, …) 
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VAN HUN SPEL = 
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‘SPEELTOESTEL’ 
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- Ik ontwikkel een speelplein waarbij mijn ‘veiligheidswerk’  eenvoudig is, 

het minst tijd vraagt, slechts een beperkte deskundigheid vereist.  

 ik koop ‘speeltoestellen’ aan en plaats ze op een ‘leeg veld’.   

 

Valt dit onder de 

wetgeving ? 

Enkele mogelijke ‘houdingen’ van de 

speelruimtebeheerder: 



Krijg je zo’n ‘groen’ 

terrein goedgekeurd 

?  
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In een notendop 



Koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen 

 

Wetgeving heeft 3 grote luiken: 

 

 Controleren of het speelterrein veilig is alvorens het opengaat. 

 

 Zorgen dat het speelterrein veilig blijft, door verder nazicht en 

 onderhoud. 

 

 Administratie die laat zien dat je alle nodige controles en 

 onderhoud hebt gedaan. 
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 Risicoanalyse   

 

 Onderhoudsacties 

 - regelmatig nazicht 

 - onderhoud 

 - periodieke controle 

 

 Administratie 
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 Risicoanalyse   

 Controle die nagaat of het concept van het speelterrein veilig is. 

 (of alle details van het speelterrein en van alle speeltoestellen 

 aanvaardbare veiligheidsrisico’s hebben). 
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 Risicoanalyse   

 Controle die nagaat of het concept van het speelterrein veilig is. 

 (of alle details van het speelterrein en van alle speeltoestellen 

 aanvaardbare veiligheidsrisico’s hebben). 

 * Indien veilig (= alle risico’s van een aanvaardbaar niveau)  

  => speelterrein is OK. Mag open. 

 * Indien bepaalde zaken onaanvaardbare risico’s inhouden:  

  => preventiemaatregelen. 

       veranderingen waardoor de onveiligheid   

       wordt weggewerkt. 

  => is OK. Mag open. 



 

Normen / wetgeving. 

Normen zijn niet verplicht. 

 
speeltoestel dat in overeenstemming is met norm, wordt vermoed 

te voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting. 
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Normen / wetgeving. 

Normen zijn niet verplicht. 

 
speeltoestel dat in overeenstemming is met norm, wordt vermoed 

te voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting. 
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ATTEST 

ATTEST 

ATTEST 

ATTEST 
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 Risicoanalyse   

 

 Onderhoudsacties 

 - regelmatig nazicht 

 - onderhoud 

 - periodieke controle 

 

 Administratie 



Koninklijk besluit betreffende de uitbating van 

speelterreinen 

 

 Onderhoudsacties 

 Wanneer de speelruimte veilig is bij de opening (risicoanalyse) 

 moet ze ook veilig blijven. 

 

 Door het speelterrein verder te controleren en te 

 onderhouden. 

 de wetgeving voorziet 3 soorten acties: 

  - regelmatig nazicht 

  - onderhoud 

  - periodieke controle 
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 Risicoanalyse   

 

 Onderhoudsacties 

 - regelmatig nazicht 

 - onderhoud 

 - periodieke controle 

 

 Administratie 

 - inspectie- en onderhoudsschema 

 - Het administratief bijhouden van bovengenoemde acties. 



Cruciaal =   risicoanalyse! 
 

 Gebeurt in veel gevallen maar ‘halfslachtig’. 

 

 Is voor natuurrijke speelruimtes niet eenvoudig. 

 = Vraagt deskundigheid m.b.t. het voeren van     

  risicoanalyses 

 

Uitbater heeft onvoldoende kennis over inhoud / 

draagwijdte van de wetgeving. 

 
 De uitbater voert zelf beperkingen in 

 

 De uitbater kan het belang van zijn uitbating niet 

krachtdadig verantwoorden 
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Cruciaal =   risicoanalyse! 
 

 HAAL DESKUNDIGHEID IN HUIS 

 

 

 

 

 

Uitbater ontwikkelt zélf deskundigheid 

 
 Over speelkansen / speelwaarde 

 

 Over werkwijzen voor risicoanalyse 
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Cruciaal =   risicoanalyse! 
 

 HAAL DESKUNDIGHEID IN HUIS 

 

 

 

 

 

Uitbater ontwikkelt zélf deskundigheid 

 
 Over speelkansen / speelwaarde 

 

 Over werkwijzen voor risicoanalyse 
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Gevaar om het gevaar? 

 * vrijblijvend? 

 * Gevaar eigen aan speelkansen. 

 

Leven.   
Omgaan met eigen vaardigheden, beperkingen 

Omgaan met de dingen die kinderen omringen 

 * natuurelementen 

 * de dingen van de grote mensen 

Omgaan met elkaar  

 

En dat alles op een speelse manier / via spel 

 



Waarom willen sommige mensen zulke terreinen aanbieden ? 

OMDAT KINDEREN ER RECHT OP HEBBEN 

 

 

 

 

ECHTE SPEELKANSEN 
 

 

 

 

OOK AL BETEKENT DAT: 

 

MOEILIJK EVENWICHT TUSSEN  

KANSEN BIEDEN  EN TEGELIJK  VOLDOENDE 

BESCHERMING BIEDEN 



Waarom willen sommige mensen zulke terreinen aanbieden ? 

OMDAT KINDEREN ER RECHT OP HEBBEN 

 

 

 

 

ECHTE SPEELKANSEN 
 

 

 

VEILIGHEID MAAKT DEEL UIT VAN EEN 

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 
 

“HOE KIJKT ONZE SAMENLEVING TEGEN VEILIGHEID AAN?” 




