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Een speelterrein is elk 
terrein waar minstens 
één speeltoestel
aanwezig is dat door 
kinderen of jongeren 
jonger dan 18 jaar
collectief gebruikt wordt 
om te spelen.

Definitie speelterrein: 



Definitie speeltoestel: 

• product bestemd voor vermaak of 
ontspanning; 

• ontworpen of bestemd om te worden 
gebruikt door personen die de leeftijd van 
18 jaar nog niet hebben bereikt; 

• waarbij uitsluitend gebruikgemaakt 
wordt van zwaartekracht of van fysische 
kracht van de mens; 

• collectief gebruik; 

• tijdelijk of blijvend.



http://econom
ie.fgov.be

• Voorbeelden ervan zijn:

• schoolspeelplaats,
• kinderopvang,
• openbare, privé-

speeltuinen,
• indoorspeeltuinen,
• recreatiedomeinen,
• skateparken, 
• …



Actueel

Springkastelen





Het springkasteel
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De wetgeving
&

reglementering



Wetboek Economisch Recht (WER):

Boek IX: Veiligheid van producten en diensten

• KB veiligheid van speeltoestellen (28/3/2001)

• KB uitbating 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)

• …



KB  Uitbating
speelterreinen

UITBATER IS 
VERANTWOORDELIJK

VOOR DE VEILIGHEID

KB is er om de uitbater te helpen :

- aan deze verplichting te voldoen

- verplichtingen Boek IX WER te verduidelijken

• Algemene 
veiligheidsvereisten

• Inspectie & Onderhoud

• Aanduidingen

• Aantoonbaarheid

• Meldingsplicht



Safety

• De uitbater van het speelterrein is 
verantwoordelijk voor de veiligheid en het 
onderhoud van de installaties en het terrein.

• Het is uiteraard niet mogelijk ervoor te 
zorgen dat er geen enkel ongeval meer 
gebeurt op onze speelterreinen. Dat zou er 
alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt 
gespeeld wordt. Spelen is immers een 
leerproces met vallen en opstaan.



Absolute veiligheid bestaat niet!

Speelterrein zonder ongevallen 
= 

speelterrein zonder spel

Wat we willen vermijden:
• Blijvende letsels

• Dodelijke ongevallen
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De Risicoanalyse van het speelterrein



Voor elk speelterrein dient de uitbater een 
risicoanalyse van het speelterrein (omgeving en 
zonering) uit te voeren of te laten uitvoeren door 
derden.

Dit moet slechts één maal gebeuren en dus niet 
jaarlijks worden herhaald. 

Indien echter nieuwe toestellen worden geplaatst, een 
nieuwe lay-out ontstaat, ingrijpende wijzigingen 
gebeuren (terrein, toestellen, omgeving), dan moet de 
uitbater een aangepaste risicoanalyse uitvoeren.



De Risicoanalyse 
van het 

speeltoestel



Alle toestellen die een overeenstemming 
hebben met de EN1176 moeten geen 
risicoanalyse ondergaan voor de 
desbetreffende gevaaraspecten. 

Alle andere speeltoestellen moeten wel een 
risicoanalyse ondergaan. 



Er zijn geen Europese Normen voor speelterreinen. Dat 
wil dus zeggen dat de uitbater altijd een risicoanalyse van 
het speelterrein moet maken. 

Dus ook een speelterrein met speeltoestellen die 
allemaal voldoen aan de EN1176, moet een risicoanalyse 
ondergaan. 
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Onderhouds- en 
Inspectieschema



KB Uitbating speelterreinen
Inspectie & onderhoud

• 3 Stappen

• Inspectie- en onderhoudsschema

• regelmatig nazicht

• onderhoud

• periodieke controles 

• Geen tussenkomende organismen 
nodig

• Technische bekwaamheid



Wat is het verschil tussen 
regelmatig nazicht, onderhoud 
en periodieke controle? 

De frequentie van het 
regelmatig nazicht, het 
onderhoud en de periodieke 
controles zijn afhankelijk van de 
risicoanalyse, de situatie van het 
speelterrein en de richtlijnen 
van de fabrikant



Regelmatig nazicht

gebeurt (bv dagelijks/wekelijks) met de bedoeling 
om het speelterrein en de toestellen na te kijken 
op de gevolgen van intensief gebruik, vandalisme 
of weersomstandigheden. 

Het is een visuele controle.

De uitbater dient vooral te letten op netheid, 
bodemafwerking, ontbrekende delen, scherpe 
hoeken, ... 



Het onderhoud (gebeurt bv 
elke maand of 
tweemaandelijks). 

De correcte werking, de 
stabiliteit en de algemene 
slijtage van het speeltoestel 
wordt gecontroleerd. 



De periodieke controle gebeurt 
jaarlijks

Het is bedoeld om het algemeen 
veiligheidsniveau van het speelterrein, 
de toestellen, de funderingen en de 
bodem na te kijken. De uitbater gaat 
ook na of er roestvorming of houtrot is 
en of er herstellingen nodig zijn, ...
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Aanduidingen



KB Uitbating 
speelterreinen

-
Aanduidingen

Verplicht:

- Gegevens uitbater

• naam/firmanaam

• adres uitbater

- Identificatie toestellen (alfanumeriek)

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



Wat is het verschil 
tussen 

verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid? 

De uitbater is verantwoordelijk voor 
het veilig maken van zijn 
speelterrein. 

Indien er toch ongevallen gebeuren, 
wordt er ook nagekeken wie 
aansprakelijk is, m.a.w. wie de 
schade moet betalen. 

Dit wordt geregeld door het 
Burgerlijk wetboek artikel 1382 en 
volgende. 



Wie is 
verantwoordelijk 

voor 
speeltoestellen? 

Op het ogenblik van de verkoop is 
de verkoper (fabrikant of 
importeur) verantwoordelijk voor 
de veiligheid van het toestel, 
zowel voor het ontwerp als de 
fabricage ervan. 

Tijdens het gebruik van de 
toestellen is de uitbater 
verantwoordelijk voor de 
veiligheid. 



Wie is 
verantwoordelijk 
als de uitbater de 

inspecties 
uitbesteedt? 

Het KB uitbating bepaalt dat 
degene die het 
speeltoestel/speelterrein 
aanbiedt, de uitbater dus, 
verantwoordelijk is voor de 
veiligheid. 

De uitbater kan/zal aansprakelijk 
gesteld worden bij vastgestelde 
tekortkomingen ook al gebeurde 
de controle door derden. 



Er zijn drie voorwaarden om aansprakelijk gesteld te kunnen worden

• de schade moet bewezen zijn; 

• de fout van diegene die de schade heeft toegebracht 
moet bewezen zijn; 

• er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen die 
schade en de fout. 



Hoe kan de 
uitbater 
bewijzen dat hij 
al het mogelijke 
gedaan heeft om 
het speelterrein 
veilig te maken 
en te houden? 

Het voeren van een correcte 
administratie vergemakkelijkt de 
bewijsvoering aanzienlijk. 

Alle gegevens over de risicoanalyse, 
preventiemaatregelen, inspecties en 
onderhoud moeten erin vermeld 
zijn.

Daaruit zal blijken dat de uitbater al 
het mogelijke heeft gedaan om aan 
het publiek een veilig speelterrein 
aan te bieden.



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)

• …
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KB Uitbating 
speelterreinen
Meldingsplicht

→ Preventieve maatregel

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
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Normen/Wetgeving



Normen

AFNOR, DIN, NEN, …               EN

Normen te koop bij het NBN

Voorbeelden:

Speeltoestellen en onderhoud (EN 1176)

Testmethoden schokabsorberende bodemeigenschappen (EN 1177)

Waterglijbanen (EN 1069)

Springkastelen (EN 14960)



Wat zijn de 
Europese
normen? 

• De Europese normen zijn technische
richtlijnen die een bepaald
veiligheidsniveau beschrijven. 

• De normenreeks voor speeltoestellen, 
de EN1176 houdt onder andere
rekening met de verbindingen, 
openingen en materialen van 
speeltoestellen evenals de ondergrond
en de ruimte rond de toestellen.



Wat is het 
verschil
tussen

wetgeving en 
normen?

• Een eerste verschil is dat de wetgeving door 
de overheid vastgesteld is;

• Iedereen is verplicht om aan de wettelijke
verplichtingen te voldoen.

• Normen zijn gezamenlijk door 
belanghebbenden zijn geschreven. 

• De normen zijn instrumenten bedoeld om de 
uitbater of de fabrikant te helpen bij het veilig
maken. Ze mogen dan ook gebruikt worden om 
aan te tonen dat iets veilig is.



Zijn de Europese 
normen (EN) 1176 
en 1177 voor 
speeltoestellen 
wettelijk verplicht? 

Die Europese normen zijn NIET 
wettelijk verplicht en dus mag ervan 
afgeweken worden. 

Het koninklijk besluit legt een 
bepaald veiligheidsniveau op maar 
het KB speeltoestellen verplicht de 
overeenkomst met een norm NIET. 
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Avontuurlijke natuurspeelomgevingen (ANSO)



Wat is een ANSO?



Wat is een ANSO?

RUIMTE, INGERICHT OF NIET 
NATUURLIJK ONTSTAAN, WAAR 

KINDEREN WORDEN UITGENODIGD 
TE SPELEN MET NATUURLIJKE 

ELEMENTEN, EN WAAR HET BEHEER 
MEDE OP SPELEN IS GERICHT;

DUIDELIJK 
ONTWORPEN MET ALS 

DOELEN ‘SPELEN’;

KAN EEN SPEELTERREIN 
ZIJN, MAAR DIT MOET 
NIET NOODZAKELIJK.



Voorbeelden ANSO



Voorbeelden ANSO



Voorbeelden ANSO



Wat wordt 
niet 
beschouwd 
als een 
ANSO?

• Natuur waar kinderen kunnen spelen, maar 
niet bedoeld of beheerd om te spelen

• Waterpartijen om in te gaan zwemmen



Geen ANSO



Geen ANSO



Geen ANSO



Wetgevend 
Kader ANSO



Wetgevend 
Kader ANSO

• Wetboek economisch recht, boek IX betreffende 
de veiligheid van producten en diensten (WER): 
alle producten en diensten moeten veilig zijn

• Indien in de ANSO ook een speeltoestel staat 

→speelomgeving wordt speelterrein 

→KB van 28/03/2001 betreffende de 
uitbating van speelterreinen

• Geen specifieke normen voor ANSO



Wetgevend 
Kader ANSO

• Normenreeks EN 1176 en EN 1177: 
moeilijk of niet toepasbaar op ANSO

• Veiligheid van ANSO aantonen: 
gebruik van delen van normen indien 
mogelijk  + uitvoeren van 
risicoanalyse

• Aanvaardbare versus onaanvaardbare 
risico’s: enkel aanvaardbare risico’s 
zijn toegelaten.



Wetgevend Kader ANSO

Speelwaarde en risico: 

• het welbevinden en ontwikkelingskansen van het kind staat 
centraal.

• speelkansen en speelwaarde moeten in verhouding staan tot het 
risico

Risicoloze speelomgeving bestaat niet en zou bovendien saai zijn.



Risicoanalyse



Risicoanalyse

Het opmaken van een risicoanalyse: stap 
per stap

Preventiemaatregelen om te komen tot 
aanvaardbare risico’s 

→ verschillende soorten preventiemaatregelen



Risicoanalyse

• Een risicoanalyse is een uitgebreid 
technisch onderzoek van alle details 
van een speelruimte. Voor kleinere 
speeltoestellen of eenvoudige 
speelterreinen kan een risicoanalyse 
vrij eenvoudig zijn, maar bij 
avontuurlijke natuurspeelomgevingen
kan een risicoanalyse al snel complex 
worden en is de mening van 
specialisten noodzakelijk.



Risicoanalyse

• Bij een ANSO speelt het gezond 
verstand van de uitbater, 
eventueel bijgestaan door derden, 
een belangrijke rol. 

• Normen kunnen extra informatie 
geven die de basis vormen voor de 
risicoanalyse van het natuurlijke 
speelelement. Maar normen zullen 
nooit in hun geheel toepasbaar 
worden.



Praktische invulling 
– een aantal 

punten uitgelicht



Ondergrond 
Valdemping 

• Vrije Valhoogte?

• Welke Bodemmaterialen 
zijn aanvaardbaar?

• Obstakelijkvrije
valruimte/opvangzone?
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• Mogelijke gevaren die voortkomen uit de omgeving 

van ANSO

• Gevaren afscheiden (bv wegverkeer, MTB-route, 
Ruitersparcours)

• Verschillende zones indien bedoeld voor 
verschillende leeftijdsgroepen

• Rekening houden met looproutes (bv hellingen en 
vijver)



Natuurelementen

• WATER

gevaren van water, 
toegankelijkheid van 
waterpartijen, gladheid van 
bodem, stroming, waterniveau, 
waterdebiet, onzichtbare 
obstakels in het water



N
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 • VUUR: waar en wanneer mag er vuur 
gemaakt worden? 

• AARDE en LUCHT

• bijv. gebruik van modder: voordelen en 
risico’s

• gebruik van lucht – wind: windmolens, 
muziekinstrumenten

• Lente, zomer, herfst en winter: gevaren 
van de VERSCHILLENDE SEIZOENEN



Natuurelementen
PLANTEN en BOMEN

• Giftige planten (zie veiligheidsgids 
ANSO)

Voorbeeld:



Natuurelementen 

• PLANTEN en BOMEN
• Doornen en stekels

• Bomen als klimelement

• HELLINGEN: vermijd onverwachte situaties, ongecontroleerde 
bewegingen

• ROTSEN: onderscheid tussen kunstmatig aangebrachte en van nature 
aanwezige rotsen



Dieren

• Teken, processierupsen, wespen, 
bijen, hommels en wilde dieren



Enkele voorbeelden!

























Nuttige informatie:

Veiligheidsgidsen, brochures, een 
tool voor risicoanalyse, …

Surf naar onze webpagina:

https://economie.fgov.be/nl/them
as/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-
van-goederen-en/specifieke-
reglementeringen/vrijetijdsactivite
iten/veiligheid-van-speelterreinen

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/vrijetijdsactiviteiten/veiligheid-van-speelterreinen
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Vragen ?
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Dank voor de 
aandacht!

• 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

mailto:ensure@economie.fgov.be
mailto:coveno@economie.fgov.be


Lijst 
afkortingen

• AFNOR Association française de normalisation

• BSI British Standards Institution

• DIN Deutsches Institut für Normung

• NEN Nederlands Normalisatie Instituut

• EN Europese Norm

• KB Koninklijk Besluit 

• NBN Bureau voor Normalisatie

• OM Openbaar Ministerie

• WER Wetboek Economisch Recht


