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WIE WEET ER IETS OVER ‘VEILIGHEID VAN SPEELTERREINEN’?

Ge moet daar 

toch mee 

opletten… die 

wetten worden 

steeds strenger!

Ik denk dat 

dat niet mag 

van de wet!

Ik zou daar 

toch maar 

mee 

oppassen.

Maar onze 

speelplaats IS 

TOCH GEEN 

speelterrein!

We moeten 

zorgen dat we 

geen risico 

lopen … 
Dat moet nu 

allemaal volgens de 

normen zijn.
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Veel verwarrende / onjuiste uitspraken

(gebrekkige) kennis van de wetgeving veilige uitbating speelterreinen

persoonlijke bespiegelingen van lokale medewerkers van de uitbater.

Gebruik van verwarrende termen

…

Ge moet daar 

toch mee 

opletten… die 

wetten worden 

steeds strenger!

Ik denk dat 

dat niet mag 

van de wet!

Ik zou daar 

toch maar 

mee 

oppassen.

Maar onze 

speelplaats IS 

TOCH GEEN 

speelterrein!

We moeten 

zorgen dat we 

geen risico 

lopen … 
Dat moet nu 

allemaal volgens de 

normen zijn.
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De wetgeving in een notendop

KB veilige uitbating speelterreinen

Koninklijk besluit van 28 maart 2001 

betreffende de uitbating van speelterreinen.
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De wetgeving in een notendop
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De wetgeving in een notendop

Algemene wet 

Veiligheid producten en 

diensten 

KB veiligheid 

speeltoestellen

KB uitbating 

speelterreinen



“wie een product of dienst aanbiedt moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van het

= zeer algemeen kader)

De wetgeving in een notendop

Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de 

veiligheid van producten en diensten”



Het KB uitbating speelterreinen zegt hoe de uitbater dat moet aantonen.

Het KB speeltoestellen zegt hoe de fabrikant speeltoestellen op de markt 

moet brengen

KB 

speeltoestellen
KB 

speelterreinen

De wetgeving in een notendop



KB 

speeltoestellen
KB 

speelterreinen

De wetgeving in een notendop

Het KB uitbating speelterreinen zegt hoe de uitbater dat moet aantonen.

Het KB speeltoestellen zegt hoe de fabrikant speeltoestellen op de markt 

moet brengen

- Extreme ontspanningsevenementen

- Actieve ontspanningsevenementen

- …
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“Speelterrein opgebouwd en geïnspecteerd

Speeltoestellen geïnstalleerd, gemonteerd, beproefd, geïnspecteerd”

“Moet voldoen aan algemene veiligheidsverplichting van wetboek 9

Veiligheid van producten en diensten”

“Het KB zegt hoe de uitbater dat moet aantonen”

De wetgeving in een notendop

KB zegt
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speelterrein ?
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel 

en/of ontspanning geplande 

en daartoe ingerichte ruimte 

waarin zich minstens één 

speeltoestel bevindt; 
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel 

en/of ontspanning geplande 

en daartoe ingerichte ruimte 

waarin zich minstens één 

speeltoestel bevindt; 
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel 

en/of ontspanning geplande 

en daartoe ingerichte ruimte 

waarin zich minstens één 

speeltoestel bevindt; 
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel 

en/of ontspanning geplande 

en daartoe ingerichte ruimte 

waarin zich minstens één 

speeltoestel bevindt; 
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van spel 

en/of ontspanning geplande 

en daartoe ingerichte ruimte 

waarin zich minstens één 

speeltoestel bevindt; 
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speelterrein ?

Speelterrein

een ten behoeve van 

spel en/of 

ontspanning 

geplande en daartoe 

ingerichte ruimte 

waarin zich minstens 

één speeltoestel 

bevindt; 
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speeltoestel ?
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De wetgeving in een notendop

speeltoestel: 

een product bestemd voor vermaak of ontspanning, 

ontworpen of kennelijk bestemd 

om te worden gebruikt door personen die de leeftijd 

van achttien jaar nog niet hebben bereikt, 

waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke 

kracht van de mens gebruik wordt gemaakt 

en bestemd voor collectief gebruik 

op een tijdelijk of blijvend speelterrein. 

KB zegt: wat is een speeltoestel ?
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De wetgeving in een notendop

speeltoestel: 

een product bestemd voor vermaak of ontspanning, 

ontworpen of kennelijk bestemd 

om te worden gebruikt door personen die de leeftijd 

van achttien jaar nog niet hebben bereikt, 

waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke 

kracht van de mens gebruik wordt gemaakt 

en bestemd voor collectief gebruik 

op een tijdelijk of blijvend speelterrein. 

KB zegt: wat is een speeltoestel ?

NIET
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De wetgeving in een notendop

KB zegt: wat is een speeltoestel ?
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De wetgeving in een notendop

Speelterrein

een ten behoeve van spel 

en/of ontspanning geplande 

en daartoe ingerichte ruimte 

waarin zich minstens één 

speeltoestel bevindt; 

OPDRACHT

Welke is volgens de definitie VRIJWEL 

ZEKER een speelterrein ?

Welke is volgens de definitie wellicht GEEN 

speelterrein ?

1 2 3

KB zegt: wat is een speeltoestel ?



- Risicoanalyse 

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s

• Evalueren van de risico’s

- Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = 

vermoeden van veiligheid

- Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig 

zijn.   => Preventiemaatregelen toepassen.

veiligheidsgraad verhogen

technische maatregelen

organisatorische maatregelen

toezicht

informatieverstrekking

- JA.   (dit concept mag worden uitgebaat).

De wetgeving in een notendop

KB zegt



- Risicoanalyse 

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s

• Evalueren van de risico’s

- Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = 

vermoeden van veiligheid

- Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig 

zijn.   => Preventiemaatregelen toepassen.

veiligheidsgraad verhogen

technische maatregelen

organisatorische maatregelen

toezicht
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- Risicoanalyse 

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s

• Evalueren van de risico’s

- Speeltoestel in overeenstemming met een Europese norm = 

vermoeden van veiligheid

- Op basis van de risicoanalyse = punten die onvoldoende veilig 

zijn.   => Preventiemaatregelen toepassen.

veiligheidsgraad verhogen

technische maatregelen

organisatorische maatregelen

toezicht

informatieverstrekking

- JA.   (dit concept mag worden uitgebaat).

Administratie = het bewijs dat 

dit gebeurd is !!!!! 

De wetgeving in een notendop

KB zegt



Nu moet de uitbater verder onderhouden:  

Uitbater stelt een inspectie- en onderhoudsschema (een plan) op

Voor 

• Regelmatig nazicht

• Onderhoud

• Periodieke controles

Hij voert deze acties ook uit!

• Regelmatig nazicht

• Onderhoud

• Periodieke controles

De wetgeving in een notendop

KB zegt



Nu moet de uitbater verder onderhouden:  

Uitbater stelt een inspectie- en onderhoudsschema op

Voor 

• Regelmatig nazicht

• Onderhoud

• Periodieke controles

Hij voert deze acties ook uit!

• Regelmatig nazicht

• Onderhoud

• Periodieke controles

Administratie = 2. het bewijs 

dat de controles gebeurd zijn 

!!!!! 

Administratie = 1. het 

plan van aanpak 

De wetgeving in een notendop

KB zegt



De wetgeving in een notendop

KB zegt

ANDERS VOORGESTELD



De wetgeving in een notendop

KB zegt

RISICOANALYSE

REGELMATIG NAZICHT

ONDERHOUD

PERIODIEKE CONTROLE

EV. 

PREVENTIEMAATREGELEN
RISICOANALYSE

2018   2019    2020    2021     2022     2023      2024

1 X



De wetgeving in een notendop

KB zegt
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De wetgeving in een notendop

KB zegt
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2018   2019    2020    2021     2022     2023      2024

1 X



De wetgeving in een notendop

KB zegt

RISICOANALYSE

REGELMATIG NAZICHT

ONDERHOUD

PERIODIEKE CONTROLE

EV. 

PREVENTIEMAATREGELEN
RISICOANALYSE

2018   2019    2020    2021     2022     2023      2024

1 X

INSPECTIE- EN ONDERHOUDSSCHEMA



De wetgeving in een notendop

KB zegt

RISICOANALYSE

REGELMATIG NAZICHT

ONDERHOUD

PERIODIEKE CONTROLE

EV. 

PREVENTIEMAATREGELEN
RISICOANALYSE

2018   2019    2020    2021     2022     2023      2024

1 X

INSPECTIE- EN ONDERHOUDSSCHEMA
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De wetgeving in een notendop

En dat is het 

eigenlijk…

De rest zijn details.

KB zegt
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De wetgeving in een notendop

En dat is het 

eigenlijk…

De rest zijn details.

KB zegt

BORD UITBATER

GEEN BORD “NIET VERANTWOORDELIJK…”

ALFA-NUM IDENTIFICATIE  TOESTELLEN

…
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De wetgeving in een notendop

QUIZ
zoek de 

5 fouten 
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De wetgeving in een notendop

Zegt het KB ?

QUIZ
zoek de 

5 fouten 

 Risicoanalyse 

= Kijken of alles volgens de norm is.

 Speeltoestel niet in overeenstemming met een Europese norm = 

onveilig

 Op basis van de risicoanalyse => indien onveilig, toestel 

verwijderen.

Of bord plaatsen: ‘niet verantwoordelijk voor ongevallen’.

Op basis van de risicoanalyse stelt de uitbater een inspectie- en 

onderhoudsschema op

Voor 

• Regelmatig nazicht

• Onderhoud

• Uitbater moet jaarlijks zijn speeltoestellen laten controleren 

door een erkend keuringsorganisme.
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De wetgeving in een notendop

 Risicoanalyse 

= Kijken of alles volgens de norm is.

 Speeltoestel niet in overeenstemming met een Europese norm = 

onveilig

 Op basis van de risicoanalyse => indien onveilig, toestel 

verwijderen.

Of bord plaatsen: ‘niet verantwoordelijk voor ongevallen’.

Op basis van de risicoanalyse stelt de uitbater een inspectie- en 

onderhoudsschema op

Voor 

• Regelmatig nazicht

• Onderhoud

• Uitbater moet jaarlijks zijn speeltoestellen laten controleren 

door een erkend keuringsorganisme.

Zegt het KB ?

QUIZ
zoek de 

5 fouten 
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Hoe kunnen we 

het zelf 

aanpakken?
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UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?
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UITBATER

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?



44

UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

Ik kan dat!

Ik mag dat!



Ik kan dat!

Ik mag dat!

45

UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

Dat is waar!
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UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

Risicoanalyse 

Regelmatig nazicht

Onderhoud

Periodieke controle

Ik kan dat!

Ik mag dat!
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UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

Risicoanalyse 

Regelmatig nazicht

Onderhoud

Periodieke controle

Graag:    

Vorming

Vb. 

speelom
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UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

Risicoanalyse 

Regelmatig nazicht

Onderhoud

Periodieke controle

Graag:    

Vorming

Vb. 

speelom

*

*
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UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

“Wij, erkende 

instantie !!!”
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UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

“Wij, erkende 

instantie !!!”

Yeah, right!
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UITBATER

PEDAGOGISCH 

TEAM
“PREVENTIE-

ADVISEUR”

CONTROLE 

OVERHEID

EXTERNE 

CONTROLEUR

Hoe kunnen we het zelf aanpakken?

Ik kan dat!

Ik mag dat!

“Wij, erkende 

instantie !!!”

Yeah, right!

Er bestaat wel accreditatie voor 

controle van speeltoestellen op de 

normen
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Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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Zie je op 1 of meer van deze foto’s een detail 

waarvan je denkt: “oei, daar zou een kind zich wel 

eens ernstig bij kunnen bezeren…!”
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Risicoanalyse 

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s

• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen

• risicoanalyse

normen

Andere checklist

En stappen van 

risicoanalyse

KB zegt

Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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“Speeltoestel in overeenstemming met een 

Europese norm = vermoeden van veiligheid”

KB zegt

Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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“Speeltoestel in overeenstemming met een 

Europese norm = vermoeden van veiligheid”

KB zegt

ATTEST

1176

Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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De rest van het terrein = 

meer werk aan de 

risicoanalyse…

“Speeltoestel in overeenstemming met een 

Europese norm = vermoeden van veiligheid”

Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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De rest van het terrein = 

meer werk aan de 

risicoanalyse…

“Speeltoestel in overeenstemming met een 

Europese norm = vermoeden van veiligheid”

Handboek is een 

hulp

Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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OPDRACHT

Noem punten die je 

nader zou willen 

onderzoeken.

Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s

• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen

• risicoanalyse

Benoemen van 

het soort gevaar

Een redenering maken over 

kans / ernst

Toelaatbaar / ontoelaatbaar

Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s

• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen

• risicoanalyse

Benoemen van 

het soort gevaar

Een redenering maken over 

kans / ernst

Toelaatbaar / ontoelaatbaar

Risicoanalyse (ingebruikstelling)

Benoem 

speelwaarde
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Risicoanalyse (ingebruikstelling)
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Inspectie en onderhoudsschema

Planning: Wie ?  Wanneer?
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Planning: Wie ?  Wanneer?

Inspectie- en onderhoudsschema
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Planning: Wie ?  Wanneer?

Regelmatig nazicht             onderhoud             periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema



66

Planning: Wie ?  Wanneer?

Regelmatig nazicht             onderhoud             periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema
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Planning: Wie ?  Wanneer?

Regelmatig nazicht             onderhoud             periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema
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Planning: Wie ?  Wanneer?

Regelmatig nazicht             onderhoud             periodieke controle

Inspectie- en onderhoudsschema
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Inspectie en onderhoudsschema

+ bewijzen dat regelmatig nazicht, onderhoud, periodieke controle is gebeurd. 

Controleer, noteer …..

Inspectie- en onderhoudsschema
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Controleer, noteer …..   En steek het in een map !

Regelmatig 

nazicht

Onderhoud Periodieke 

controle

RISICO

ANALY

SE
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Controleer, noteer …..   En steek het in een map !

Regelmatig 

nazicht

Onderhoud Periodieke 

controle

RISICO

ANALY

SE
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Onze deskundigheid verhogen



73

informatie

websites:

fod economie  

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Veiligheid_van_

speelterreinen_en_speeltoestellen/#.VTZtd-F8E6s

Katholieke Hogeschool Leuven            http://riscki.khleuven.be/

Springzaad www.springzaad.be

Kind & Samenleving k-s.be/

Speeldernis www.speeldernis.nl/

…

Onze deskundigheid verhogen

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Veiligheid_van_
http://riscki.khleuven.be/
http://www.speeldernis.nl/
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Valgevaar

Onze deskundigheid verhogen
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Valgevaar

Onze deskundigheid verhogen
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Valgevaar

Onze deskundigheid verhogen
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Beknelling

Onze deskundigheid verhogen
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Beknelling

Onze deskundigheid verhogen
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Beknelling

Onze deskundigheid verhogen
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Beknelling

Onze deskundigheid verhogen
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Onze deskundigheid verhogen
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Gebruik giftige planten

Onze deskundigheid verhogen
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Hoe doet een ander het?  Inspiratie en 

ervaringsdeskundigheid

LEUK VOORBEELD

LEUK VOORBEELD

Onze deskundigheid verhogen
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Hoe doet een ander het?  Inspiratie en 

ervaringsdeskundigheid

Onze deskundigheid verhogen
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Hoe doet een ander het?  Inspiratie en 

ervaringsdeskundigheid

Onze deskundigheid verhogen
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Hoe doet een ander het?  Inspiratie en 

ervaringsdeskundigheid

Onze deskundigheid verhogen
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Hoe doet een ander het?  Inspiratie en 

ervaringsdeskundigheid

Onze deskundigheid verhogen
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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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Opleiding - vorming

Onze deskundigheid verhogen
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Aandachtspunten 

en valkuilen
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Aandachtspunten en valkuilen

EXTERNE 

CONTROLEUR

EXTERNE 

CONTROLEUR

EXTERNE 

CONTROLEUR

Ik wil me 

indekken!
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Aandachtspunten en valkuilen

EXTERNE 

CONTROLEUR

EXTERNE 

CONTROLEUR

EXTERNE 

CONTROLEUR

Ik wil me 

indekken!
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Aandachtspunten en valkuilen

Extra 

verbod

Ja.. Maar 

neen

Ik vind.. 

verboden

Ik luister naar 

elke uitspraak 

van eender wie 

….

Ik vind dat 

levens-

gevaarlijk.
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Aandachtspunten en valkuilen

? Valkuil: derde ingehuurd met 

een ‘foute’ opdracht.
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Aandachtspunten en valkuilen

Formuleer een pedagogische 

visie als basis voor risicoanalyse.
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Constructies door kinderen 

gemaakt, onder toezicht, in het 

kader van hun spel  => geen 

speeltoestel!!!!

Aandachtspunten en valkuilen
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Zonering (o.a. Looplijnen)  speelfuncties

Speelfuncties

Geborgenheid & avontuurlijkheid

Grondwerken

Groenvoorziening

speelaanleidingen

Aandachtspunten en valkuilen

Streef een goed ontworpen 

speelterrein na.
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Maak een goede risicoanalyse met pedagogische 

visie als basis

Aandachtspunten en valkuilen

• Identificeren van gevaren

• Vaststellen en nader bepalen van risico’s

• Evalueren van de risico’s

• Ev. Preventiemaatregelen

• risicoanalyse

Benoemen van 

het soort gevaar

Een redenering maken over 

kans / ernst

Toelaatbaar / ontoelaatbaar

Benoem 

speelwaarde
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Bouw zelf deskundigheid op.

Aandachtspunten en valkuilen



100

Let op specifieke technische aandachtspunten

 Valgevaar en op ‘lelijke’ obstakels kunnen botsen

 Relatie valhoogte / valbrekendheid van de 

bodem

 Wurgingsgevaar

 Licht toegankelijk => extra 

veiligheidsvoorwaarden

 Gedwongen bewegingen (glijstang, glijbaan, …)

 Bewegende onderdelen en knellingsgevaar

Aandachtspunten en valkuilen
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vragenronde
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Peter Dekeyser – stafmedewerker

Kind & Samenleving vzw

Lange Ridderstraat 22 │ 2800 Mechelen - België

Contact: +32 (0)487 023 215 │ pdekeyser@k-s.be

Algemeen telefoonnummer van K&S: + 32 (0)487 023 390

www.k-s.be

http://www.k-s.be/

