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DE WIP



DE GLIJBAAN



DE SCHOMMEL



HET DRAAIEND TOESTEL



HET KLIMTOESTEL



DE ZANDBAK



VARIA



DE VALDEMPENDE 

ONDERGROND



DE INFORMATIEVE BORDEN



DE TOEZICHTSMOGELIJKHEDEN



SPRINGKASTEEL



Inleiding

Absolute veiligheid bestaat niet!
Speelterrein zonder ongevallen = speelterrein zonder spel

Wat we willen vermijden:

• Blijvende letsels

• Dodelijke ongevallen

Voorzienbare risico’s ↔ onvoorzienbare risico’s



Wetboek Economisch Recht (WER):

Boek IX: Veiligheid van producten en diensten

• KB speeltoestellen (28/3/2001)

• KB speelterreinen (28/3/2001)

• KB attractietoestellen (10/6/2001)

• KB verhuring producten (4/3/2002)

• KB extreme ontspanningsevenementen (4/3/2002)

• KB kermistoestellen (18/6/2003)

• …

Wetgeving



Normen

• Stand der techniek: akkoord tussen belanghebbenden

over regels rond ‘goed vakmanschap’ m.b.t. producten,

diensten,…

• Normen ↔ Reglementering

• Voorbeelden:

• Speeltoestellen en onderhoud (EN 1176)

• Testmethoden schokabsorberende bodemeigenschappen (EN 

1177)

• Waterglijbanen (EN 1069)

• Springkastelen (EN 14960)

AFNOR, DIN, BSI, …               EN

Normen te koop bij het NBN



KB  Uitbating speelterreinen

• Algemene 

veiligheidsvereisten

• Inspectie & Onderhoud

• Aanduidingen

• Aantoonbaarheid

• Meldingsplicht

UITBATER IS VERANTWOORDELIJK

VOOR DE VEILIGHEID

KB is er om de uitbater te helpen :

- aan deze verplichting te voldoen

- de verantwoordelijkheid te delen

- verplichtingen Boek IX WER te 

verduidelijken



KB Uitbating speelterreinen

Algemene Veiligheidsverplichting

Uitbater moet ervoor zorgen dat zowel de aanwezige

(speel)toestellen als het volledige speelterrein veilig zijn

• Alternatieve procedure
eenvoudiger

meest voorkomend

Gevarenlijst  risico-analyse  aanpassingen en maatregelen

 vereist veiligheidsniveau

Overeenstemming met normen

 vereist veiligheidsniveau

• Basisprocedure



KB Uitbating speelterreinen

Inspectie & onderhoud

EN 1176-7

• 3 Stappen

Inspectie- en onderhoudsschema
regelmatig nazicht (dagelijks, wekelijks)

onderhoud (maandelijks, tweemaandelijks)

periodieke controles (jaarlijks)

• Geen erkende organismen nodig

• Technische bekwaamheid



KB Uitbating speelterreinen

Aanduidingen

Verplicht:

- Gegevens uitbater

• naam/firmanaam

• adres uitbater

- Identificatie toestellen

Toegelaten:
- Algemeen reglement

- Aanwijzingen, waarschuwingen



KB Uitbating speelterreinen

Aanduidingen

Verboden:

- “Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen”

- “Gebruik op eigen risico”

- “Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

ongevallen”

- …



KB Uitbating speelterreinen

Aantoonbaarheid

Bijhouden van documentatie:

• aankoopfacturen en verklaringen fabrikant

• risicoanalyse(s) en preventiemaatregelen

• inspectie- en onderhoudsschema + aantonen uitvoering

ervan (vb. logboek met registraties nazicht, controles en

keuringen)

• …



KB Uitbating speelterreinen

Meldingsplicht

Preventieve  

maatregelen

• Wie waarschuwen ?

– Ernstig ongeval

• Hulpdiensten + politie/parket

• F.O.D. Economie – Centraal Meldpunt

– Ernstig incident

• F.O.D. Economie – Centraal Meldpunt

02/277 53 36

belspoc@economie.fgov.be



• Veiligheidsgidsen

• Resultaat v/d meldingsplicht

Vb. verplaatsbare doelen:

ALTIJD verankeren

http:\\economie.fgov.be
(publicaties)

KB Uitbating speelterreinen

Meldingsplicht



Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten

Advies van 1 februari 2009

• “Speeltoestellen die in dienst werden gesteld ten laatste op 31 mei 2009

worden verondersteld te voldoen aan de algemene

veiligheidsverplichting van de wet van 9 februari 1994 betreffende de

veiligheid van producten en diensten indien ze voor de desbetreffende

gevaarsaspecten in overeenstemming zijn met de Europese norm EN

1176 : 1997.

• Speeltoestellen die in dienst worden gesteld vanaf 1 juni 2009 worden

verondersteld te voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting van de

wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en

diensten indien ze voor de desbetreffende gevaarsaspecten in

overeenstemming zijn met de Europese norm EN 1176 : 2008.”

EN 1176:2008 vs. EN 1176:1997: Quid?



• FOD Economie – Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Controle Veiligheid Noord: Vlaanderen en Brussel

Controle Veiligheid Zuid: Wallonië en Brussel

• De controleurs hebben steeds een legitimatiekaart bij

zich.

• Hun bevoegdheden worden beschreven in Boek XV van

het WER: Rechtshandhaving

• Administratieve én technische controle

Toezicht door overheid



 Indien tekortkomingen worden vastgesteld nemen

controleurs, met respect voor het

proportionaliteitsbeginsel, maatregelen die

noodzakelijk zijn om de veiligheid te borgen.

– Waarschuwing

– Stopzetten dienst (vrijwillig, verzegeling, …)

– Opstellen proces-verbaal, al dan niet met voorstel tot

transactie (minnelijke schikking)

 Zacht als het kan, hard als het moet.

 Ernstige overtredingen kunnen leiden tot

strafrechtelijke sancties

http://economie.fgov.be

Toezicht door de overheid



 De hoogte van het bedrag van de voorgestelde transactie

dient redelijk en proportioneel te zijn.

 Het KB van 10 april 2014 betreffende de transactie bij

inbreuken op de bepalingen van het WER en zijn

uitvoeringsbesluiten bepaalt de hoogte van de bedragen.

Concreet: het bedrag van een transactie:

– zal niet lager zijn dan € 26

– en niet hoger zijn dan € 150.000.

 Als een transactie niet wordt betaald, en het O.M. beslist over

te gaan tot gerechtelijke vervolging, kan men door de rechter

gestraft worden met een sanctie niveau 3 – cfr. art. XV.70

WER:

– een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 25.000 euro

– te vermenigvuldigen met de opdeciemen (x8)

http://economie.fgov.be

Toezicht door de overheid



Vragen over de reglementering?

Dienst Reglementering Veiligheid

Tel.: 02 277 76 99 - Fax: 02 277 54 39 

E-mail: ensure@economie.fgov.be

Vragen over controles / markttoezicht?

Dienst Controle Veiligheid Noord

Tel.: 02 277 88 20

E-mail: coveno@economie.fgov.be

Dank voor de aandacht!



• AFNOR Association française de normalisation

• BSI British Standards Institution

• DIN Deutsches Institut für Normung

• EN Europese Norm

• KB Koninklijk Besluit 

• NBN Bureau voor Normalisatie

• OM Openbaar Ministerie

• WER Wetboek Economisch Recht

Lijst afkortingen


