
13
3-

19
 - 

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

as
ca

l V
an

de
rb

ec
q 

- O
nd

er
ne

m
in

gs
nr

.: 
03

14
.5

95
.3

48
 - 

Be
el

de
n:

 A
do

be
.st

oc
k

Pop-upevenementen  
met opblaasbare structuren

U bent  
verantwoordelijk!



U bent altijd verantwoordelijk voor het 
aanbieden van een veilige dienst. Zorg 
er dus voor dat u diensten aanbiedt met 
enkel aanvaardbare risico’s. Zo wordt de 
kans kleiner op ongevallen waarvoor u 
aansprakelijk gesteld kunt worden.

Er worden meer en meer tijdelijke evene
menten georganiseerd waarbij gebruikge
maakt wordt van opblaasbare structuren 
voor kinderen en/of volwassenen. 

Denk maar aan springkastelen en obstakel
parcours. Organiseert u zulke evenementen 
of verhuurt u zulke opblaasbare structuren, 
lees dan zeker verder. 

Deze folder geeft u informatie over het veilig 
organiseren van die evenementen zodat u in 
regel bent met de wetgeving. 



Speelterrein of  
actief ontspanningsevenement?

 
Locaties waarop eenvoudige opblaasbare structuren (bv. 
springkastelen) worden geplaatst die door kinderen jonger 
dan 18 jaar gebruikt mogen worden voor vermaak of ontspan
ning en waarbij het doel vooral gericht is op spelen, springen 
en glijden, worden beschouwd als speelterreinen. Die moeten 
voldoen aan het koninklijk besluit van 28.03.2001 over de 
uitbating van speelterreinen.

Evenementen met opblaasbare structuren voor volwasse
nen en/of kinderen waarbij ze actief moeten participeren, 
lichamelijke inspanningen moeten leveren, en een bepaalde 
kennis, vaardigheid of techniek moeten aanwenden om de 
activiteit veilig uit te voeren, worden beschouwd als actieve 
ontspanningsevenementen. Het gaat om opblaasbare structu
ren waarbij een parcours wordt doorlopen over verschillende 
(soms metershoge) obstakels. 

Het deelnemen aan die evenementen vereist het opvolgen 
van bepaalde instructies om ze veilig te doorlopen. Die eve
nementen moeten voldoen aan het koninklijk besluit van 
25.04.2004 over de organisatie van actieve ontspannings
evenementen.



Gebruik op eigen risico

Hoe veilig organiseren?
U mag slechts een speelterrein uitbaten of een actief ont
spanningsevenement organiseren indien ze voldoen aan de 
algemene veiligheidsverplichting*. Zowel de uitbater van 
speelterreinen als de organisator van actieve ontspannings
evenementen moeten, voor de opening, een risicoanalyse 
uitvoeren.

Hij/zij mag zich daarvoor laten bijstaan door een expert of 
tussenkomend organisme met kennis over het uitvoeren van 
risicoanalyses. Op basis van die risicoanalyse moeten de no
dige preventiemaatregelen worden uitgevoerd. U moet dat 
steeds kunnen aantonen bij een controle door de overheid.

De volgende informatie moet voor beide dienstverleningen 
worden verstrekt aan de deelnemers:

● naam of firmanaam van de uitbater/organisator;

● adres van de uitbater/organisator.

* Algemene veiligheidsverplichting wordt vereist door het Wetboek eco  no
misch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

Het vermelden van de waar
schuwing “Gebruik op eigen 
risico” of een gelijkaardige 
vermelding is verboden.



Specifiek voor actieve ontspannings
evenementen
De organisator moet, voor de duur van het evenement, één 
eindverantwoordelijke aanduiden die instaat voor de alge
mene coördinatie en veiligheid tijdens het evenement. Die 
neemt daarvoor alle noodzakelijke beslissingen. De eindver
antwoordelijke moet aanwezig zijn gedurende de hele duur 
van de activiteit.

De eindverantwoordelijke beschikt, per actief ontspannings
evenement, over:
● een lijst van benodigde producten die een invloed kunnen 

uitoefenen op de veiligheid, met hun beschrijving, identifi
catie en karakteristieken;

● een situatieschets van het actieve ontspannings evenement.

Hij/zij moet ervoor zorgen dat de deelnemers worden geïn
formeerd over:
● de aard van de vereiste kennis, vaardigheid of techniek;

● de relevante informatie/waarschuwingen over de risico’s 
van de activiteit.

Specifiek voor speelterreinen
U moet een inspectie en onderhoudsschema  
opstellen dat beschikbaar is in geval van 
controle. 

Het moet bestaan uit:
● het regelmatige  

nazicht;

● het onderhoud;

● de periodieke  
controle.



Meer informatie

Voor meer informatie over de veiligheid van

● speelterreinen: bit.ly/veilig-speel ;

● actieve ontspannings- 
evenementen: bit.ly/veilig-actief.

Vragen over de reglementering

FOD Economie
Dienst Reglementering Veiligheid
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid 
North Gate 
Koning Albert IIlaan 16
1000 Brussel

Tel: 02 277 76 99 

Email: ensure@economie.fgov.be 

Website: economie.fgov.be

Klachten en verplichte meldingen  
van ernstige incidenten en ongevallen:

Email: belspoc@economie.fgov.be
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http://bit.ly/veilig-actief
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