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Wetgeving

 KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen

 KB van 28 maart 2001  betreffende de uitbating van speelterreinen, 
aangepast door het KB van 28 september 2003

Europese normen, in het bijzonder
• EN 1176 (speeltoestellen)
• EN 1177 (schokabsorberende bodemoppervlakken)
• NEN-EN 14960 (opblaasbare speeltoestellen)
• EN 14974 (skatevoorzieningen)

Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor 
producten met gebreken

Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en 
diensten



Handboek

Veiligheid van speelterreinen: een praktische leidraad voor 
uitbaters, 3e uitgave
 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

 http://economie.fgov.be



Definities

Speelterrein
• de plek moet “bestemd zijn voor collectief gebruik”.
• er moet minstens één toestel staan dat kennelijk bedoeld is 

voor vermaak van minderjarigen.
• bij de werking van dit toestel komt uitsluitend zwaartekracht

of fysieke menselijke kracht kijken.

Uitbater
• diegene die het speelterrein rechtstreeks ter beschikking 

stelt van de consument ( SCHOOL)
• verantwoordelijk voor het veilig maken van het terrein



Het veilig uitbaten van een speelterrein

1. Het uitvoeren van risicoanalyses bij ingebruikname van het 
speelterrein en bij significante wijziging van de toestand ervan: 
voor elk detail van het speelterrein wordt nagegaan of de 
aanwezige risico's aanvaardbaar zijn of niet;

• Basisprocedure
• Gevarenlijst → risicoanalyse → aanpassingen en 

maatregelen → vereist veiligheidsniveau.

• Alternatieve procedure voor toestellen die voldoen aan de 
Europese normen (label)
• Overeenstemming met normen = vereist veiligheidsniveau.

ATTEST / gebruiksinstructies / veiligheidsinstructies
Voor welke leeftijd ?



Het veilig uitbaten van een speelterrein

2. Het nemen van preventiemaatregelen waar nodig: 
aanpassingen of andere maatregelen waardoor aard en omvang 
van het onaanvaardbare risico worden herleid tot een 
aanvaardbaar niveau;

3. Het voorzien van de nodige opschriften: adres van de uitbater, 
een alfanumerieke identificatie per speeltoestel, eventuele 
gebruiksvoorschriften;



Het veilig uitbaten van een speelterrein

4. Het uitvoeren van nazicht, onderhoud en controle zodat het 
bereikte veiligheidsniveau gegarandeerd blijft;

• het regelmatig nazicht (dagelijks - wekelijks)
– nakijken op de gevolgen van intensief gebruik, vandalisme of weersomstandigheden. 

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

• het onderhoud (maandelijks - tweemaandelijks)
– controle van de correcte werking, de stabiliteit en de algemene slijtage van het 

speeltoestel;

• periodieke controles (jaarlijks)
– controle van het algemene veiligheidsniveau van het speelterrein, de toestellen, de 

funderingen en de bodem. De uitbater zal ook nagaan of er roestvorming of houtrot
is en of er herstellingen nodig zijn, ... Bij een periodieke controle kan het noodzakelijk 
zijn om bepaalde toestellen gedeeltelijk te demonteren of uit te graven



Het veilig uitbaten van een speelterrein

5. Het uitvoeren van nazicht, onderhoud en controle door:
• bevoegd persoon: intern personeelslid met voldoende technische 

bekwaamheid

• derden: externe deskundigen/tussenkomende 
organismen/geaccrediteerde instellingen (de uitbater moet hierbij de 
opdracht van de dienstverlener nauwkeurig omschrijven en de 
uitvoering van de opdracht controleren)

• Risicoanalyse speeltoestellen en speelterreinen: bevoegd persoon met 
attest 'Veiligheid van Speelterreinen‘



Het veilig uitbaten van een speelterrein

6. Het voeren van administratie die laat zien op welke manier 
risicoanalyse, preventiemaatregelen, nazicht, onderhoud en 
controle zijn gebeurd (voorbeeld logboek: zie bijlage handboek);

7. Het melden van een ernstig incident of ongeval aan de overheid 
(meldingsplicht). Modelformulier: zie bijlage handboek

• De contactgegevens van het Centraal Meldpunt zijn:
– FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

– Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

– Centraal Meldpunt voor Producten

– North Gate III - Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

– Tel.: 02 277 92 78 - Fax: 02 277 54 38

– E-mail: info.consumentenproducten@economie.fgov.be



Ongevallen op speelterreinen

1. Vallen - 71 % van alle ongevallen

2. Botsen - 21%

3. Andere: snijden, beklemming, 
scherpe voorwerpen, ...



Speelterrein zonder ongevallen = 
speelterrein zonder spel



Speelterrein – omgeving en zonering

Inplanting (verkeer, buren, vijvers, evacuatie hulpdiensten)

Omheiningen en afschermingen

Zonering (sportveld, skate terrein)

Groenvoorziening (giftige planten)

Meubilair (banken, vuilnisbakken, muurtjes)

Informatie

Toezicht

Onderhoud



Speeltoestellen – algemene eisen

Gebruikte materialen (hout, metaal, kunststof)

Structurele integriteit (stabiliteit, belasting, vervorming)

Toegankelijkheid (volwassenen, tunnels, opstap 60 cm)

Valbescherming (leuning, balustrade) CBM

Oppervlakteafwerking toestel (splinters, scherpe delen, bouten) 

Bewegende delen

Beknelling (proefstukken: romp, koord, vinger)

Zones (afbakening valzone en loopzone)

Bodemafwerking (rubbertegels, gras, zand, fijne kiezel, boomschors, houtsnippers)

Vrije valhoogte gras



Speeltoestellen – algemene eisen

Toegangsmiddelen (ladder, trap,…)

Touwen en kabels (geen lussen, klautertouw aan beide vast)

Kettingen (openingen max. 8,6 mm)

Zware schommelbalk

Verankering (betonsokkels)

Verbindingen (enkel via specifiek gereedschap te behandelen)

Slijtage (scharnieren)

Documenten over speeltoestellen

Aanduidingen op de speeltoestellen



Gebruikte materialen – stabiliteit –
onderhoud – verankering - grondlijn



Risico’s speeltoestellen 
( delen met corrosie / verwrongen delen )



Risico’s speeltoestellen



Risico’s speeltoestellen



Risisco’s speeltoestellen binnen
(Klimmen / vallen) (ondergrond ?/ valhoogte?)



Risico’s speeltoestellen: geen improvisatie!



Risico’s speeltoestellen: geen gebreken !



Risico speeltoestellen

Niet conform toestel 



Onderhoud splintervorming enz.



Speeltoestellen en speeltuinen
Niet conform



Speeltoestellen en speeltuinen

Niet conform



Gemakkelijk en niet gemakkelijk toegankelijk 
Valhoogte tussen platformen ???



Brochure “Speel op veilig”

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (2001)

G. Schildknechtstraat 9 - 1020 Brussel

Tel.: 02/422.49.49 - Fax: 02/422.49.59



Schommel EN 1176-2



Glijbaan EN 1176-3



Wippen – EN1176-6



Veerfiguurtjes 



Beknelling EN1176-1



Proefstukken



Proefstuk torso – hoofd - vinger 



Proefstuk knoopje 
(beknellingsgevaar glijbaan)



Proefstuk V-vormige openingen



Valbescherming EN1176-1
Leuning - Balustrades



Bodemafwerking EN1177



Gras als ondergrond?

• vereist HIC < 1000 (Hight Injuring Coëfficiënt)
• goede staat
• voldoende dik
• niet verontreinigd door kiezels, e.d.
• kritische valhoogte 1,5 m

Opgepast bij vorst: ondergrond kan bevrozen
zijn / hard. (nat zand? natte Boomschors? natte 
bodemgrond gras?)



Zones EN1176-1

De toestelruimte is de ruimte ingenomen door het toestel zelf.

De vrije ruimte is de ruimte waarin een gebruiker zich kan 
bevinden tijdens een door het toestel opgelegde beweging die niet 
gemakkelijk te stoppen is (bijvoorbeeld gedwongen bewegingen 
zoals schommelen en glijden).

De valruimte is de ruimte waarin een gebruiker zich kan bevinden 
als deze van een toesteldeel valt. De opvangzone is de bodem van 
de valruimte.

De vrije valhoogte (h) is de grootste afstand, loodrecht gemeten, 
tussen een toesteldeel dat duidelijk bedoeld is om steun te geven 
aan het lichaam van de gebruiker en de daaronder gelegen 
opvangzone.



Speeltoestellen: valzone? Ondergrond?



Speeltoestellen: valzone? Obstakel? 
Overlapping zones?



Ondergrond te onderhouden



Omgevingsfactoren valzone
Puntige voorwerpen in valzone ??



EN 1176



EN 1176



EN 1176



EN 1176



Zitbanken en vuilbakjes



Zandbak (net ok, zeil???) Onderhoud ??



Voetbaldoelen: Indien een horizontale kracht van 1100 Newton                      

(± 110 kg) wordt toegepast in het midden van de dwarsligger, mag het voetbaldoel niet 
omvallen of wegglijden.

Veiligheidsgids in verband met verplaatsbare voetbaldoelen 2002
• FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

• Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Afdeling Veiligheid - Dienst Productveiligheid

• Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

• http://mineco.fgov.be , e-mail : safety.prod@mineco.fgov.

Steeds te verankeren!

http://mineco.fgov.be/
mailto:safety.prod@mineco.fgov


Voetbaldoelen

De verankering dient steeds te gebeuren op tenminste

drie (3) punten van het grondkader, met name in het

midden van de zijstangen en in het midden van de achterstang.

Indien er geen achterstang aanwezig is, dient de verankering

op tenminste vier (4) punten te gebeuren, met

name voor- en achteraan in de zijstangen.

Op een verplaatsbaar voetbaldoel moeten volgende veiligheidswaarschuwingen
worden aangebracht.

"Niet op het doel klimmen"

"Doel moet steeds worden verankerd aan de grond"



SKATING / skaterrein = speelterrein

Veiligheidsgids in verband met SKATING
• FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

• Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Afdeling Veiligheid - Dienst Productveiligheid

• Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

• http://mineco.fgov.be , e-mail : safety.prod@mineco.fgov.

http://mineco.fgov.be/
mailto:safety.prod@mineco.fgov


SKATING

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
Men mag nooit skaten zonder de noodzakelijke persoonlijke PBM’s:

 helm

 elleboogbeschermers

 polsbeschermers

 kniebeschermers

Al de PBM’s dienen voorzien van een 
CE-markering , en te voldoen aan de 
vigerende regelgeving (o. a. de geldende normen)
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