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Speelruimte en veiligheid
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Openbare speelplekken en speeltuinen moeten
uitdagende speelaanleidingen bieden voor kinderen van alle leeftijden. Maar een speelvoorziening moet
natuurlijk wel veilig zijn. Welke ouder herkent niet de angstige gevoelens: 'Kan ik mijn kind nu alleen laten
op dit toestel? Kan mijn kind al zonder te vallen naar boven klimmen? Is de speeltuin waar mijn kind naar
toe gaat wel veilig?' En u als gemeente, speeltuinvereniging, kinderdagverblijf of andere instelling die
speeltoestellen beheert, wilt natuurlijk ook dat kinderen veilig kunnen spelen.
Dit informatieblad maakt deel uit van de serie 'Informatiebladen speelruimte'. U leest waarom er een 'Besluit
Veiligheid van attractie- en speeltoestellen' is gemaakt, wat in deze wet geregeld wordt, wie waarvoor
verantwoordelijk is en hoe u als gemeente of speeltuinbestuur deze verantwoordelijkheden kunt nakomen.

Jaarlijks worden 22.500 jeugdigen door een arts
behandeld als gevolg van een ongeval in een speelgelegenheid. In 1993 is er een onderzoek gedaan
naar de veiligheid van speeltoestellen, één op de
drie speeltoestellen bleek onveilig te zijn. Deze
cijfers zijn voor de overheid aanleiding geweest een
wet te maken met als doel het aantal ongevallen
met 25% te verminderen. Waarom geen 100% zult u
zich afvragen. Aan de wet kleeft echter ook een
nadeel: strikte naleving van de wet kan ten koste
gaan van de creativiteit. Een uitdaging voor
ontwerpers!

S pelen zonder risico bestaat niet
Niemand kan garanderen dat speelvoorzieningen
voor 100% veilig zijn. Kinderen zoeken nu eenmaal
naar uitdagingen, zij verkennen en verleggen hun
grenzen, zij zoeken het avontuur. Dat brengt
spanning en daarbij zijn altijd factoren aanwezig die
een risico van letsel in zich dragen. Zonder die
spanning verliest het spel zijn aantrekkelijkheid.
Kinderen moeten met dergelijke risicofactoren leren
omgaan, het is een deel van het spel. Het risico
moet echter binnen aanvaardbare grenzen blijven
en het moet duidelijk zijn voor kinderen. Zij moeten
er niet onverwachts mee geconfronteerd worden,
bijvoorbeeld doordat de ophanging van een
schommel loszit en het schommelende

kind met schommelzitje en al valt. Kinderen mogen
niet in een val van verborgen gevaar lopen.

W at regelt de wet?
Voor speeltoestellen is er sinds maart 1997 speciale
wetgeving in Nederland: 'Warenwetbesluit
Attractie- en speeltoestellen' ofwel het WAS. Dit
Besluit heette voor september 2003 het Besluit
Veiligheid attractie- en speeltoestellen (kortweg
attractiebesluit of Bvas). Artikel 4 van de wet geeft
aan dat een toestel veilig moet zijn: 'Een speeltoestel is zodanig ontworpen en vervaardigd, heeft
zodanige eigenschappen en is van zodanige
opschriften voorzien, dat het bij gebruik overeenkomstig zijn bestemming of bij redelijkerwijs te
verwachten gebruik, geen gevaar oplevert voor de
veiligheid of gezondheid van personen, wanneer het
op passende wijze is geïnstalleerd en onderhouden.'
De wet formuleert niet duidelijk wanneer een toestel veilig is, maar geeft wel een aantal richtlijnen.
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W aarom een wet?

Bij het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van
toestellen moet rekening worden gehouden met
diverse aspecten:
= De ondergrond van het toestel moet voldoende
veerkrachtig zijn of valdempende eigenschappen bezitten. De valhoogte is bepalend voor de
mate van veerkracht en valdemping.
= Speeltoestellen moeten veilig geplaatst worden.
Rondom het toestel dient een veiligheidszone
van 1.50 meter in acht te worden genomen. Dit
betekent dat zich in de veiligheidszone geen
obstakels mogen bevinden.
= Sinds december 1998 zijn er ook Europese
normen vastgesteld. Deze normen geven exacte
maten aan.

W ie is verantwoordelijk?
Volgens de wet moet de beheerder van de speeltoestellen ervoor zorgen dat de speeltoestellen veilig
zijn. De gemeente beheert openbare speelplekken,
in andere gevallen is de speeltuinorganisatie, de
buurtvereniging, het kinderdagverblijf of de school
verantwoordelijk.
De wet verplicht de beheerder van speeltoestellen
om:
~ De toestellen veilig te (laten) plaatsen en te
(laten) onderhouden.
 Reeds in gebruik zijnde toestellen te (laten)
inspecteren.
€ Een logboek op te stellen, bij te houden en te
bewaren.

1. Toestellen plaatsen en onderhouden
Het is van belang bij het ontwerpen van de speeltuin al rekening te houden met een veilige opstelling van de speeltoestellen. Er moet minimaal 1.50
meter obstakelvrije ruimte rondom het toestel zijn
en een metalen glijgoot mag niet op het zuiden
worden geplaatst omdat de goot dan te warm kan
worden.
De speeltoestellen moeten regelmatig onder
houden worden. Het verdient aanbeveling
om de onderhoudsvoorschriften van de
fabrikant op te volgen.

2. Inspecties, keuringen en controles
Hoe weet een beheerder of een toestel veilig is? De
wet verplicht fabrikanten van speeltoestellen om elk
nieuw toestel eerst te laten keuren voordat het
verkocht mag worden. De wetgever heeft daarvoor
een aantal keuringsinstanties aangewezen (zie
'nadere informatie'). Indien u als beheerder een
toestel aanschaft moet u er op letten dat het toestel
'gecertificeerd' is, dat wil zeggen dat het toestel
goedgekeurd is. De leverancier dient bij levering van
het toestel ook technische informatie over het
toestel en onderhoudsvoorschriften te verstrekken.
Na plaatsing moet de beheerder het toestel een keer
per jaar laten inspecteren op veiligheid en gebreken.
Daarnaast is een maandelijkse visuele inspectie van
de toestellen door de beheerder noodzakelijk en een
wekelijkse inspectie van het hele terrein. Iedereen
die kennis heeft van veiligheidseisen kan speeltoestellen inspecteren.
In de wet is de Inspectie Gezondheidsbescherming
(IGB) aangewezen om de veiligheid van speeltoestellen te controleren en zo nodig speeltoestellen
onbespeelbaar te verklaren. Het IGB controleert
door het hele land en heeft de bevoegdheid om
toestellen af te keuren en de beheerder te verplichten het toestel te verwijderen of aan te passen aan
de veiligheidseisen.
3. Logboeken
De wet verplicht de beheerder om van elk toestel
een logboek aan te leggen en bij te houden. In dit
logboek moeten alle gegevens van het toestel
vermeld worden zoals de naam van de fabrikant,
het bouwjaar, serie- en typeaanduiding. Ook moeten
inspecties, onderhoudswerkzaamheden aan het
toestel en de uitvoerder hiervan in het logboek
worden bijgehouden. Eventuele ongevallen worden
ook in het logboek geregistreerd. Indien een
ambtenaar van het IGB uw speeltoestellen komt
controleren bent u verplicht om desgevraagd van
elk toestel een logboek te laten zien.
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V erzekeringen
Natuurlijk doet u er als beheerder van een speeltuin
of speelplek alles aan om een speelplek uitdagend
en toch veilig te maken. Desondanks kunnen er
ongelukjes gebeuren. Spelen zonder risico's bestaat
immers niet. Het is daarom belangrijk dat u een
goede aansprakelijkheidsverzekering afsluit.
Een voorbeeld van risicoaansprakelijkheid is: een
schommel waarvan de ketting het begeeft waardoor
een kind (letsel)schade oploopt. Het is van groot
belang dat een aansprakelijkheidsverzekering
voldoende dekking geeft. Een verzekerd bedrag van
1,5 miljoen per gebeurtenis is aan te bevelen.
Het afsluiten van een goede verzekering ontslaat u
niet van de verplichting te zorgen voorde veiligheid
van speeltoestellen en het bijhouden van logboeken.
Naar verwachting zullen de verzekeraars dit
namelijk als voorwaarden opnemen bij het afsluiten
van een verzekering.

Informatie
Controle naleving attractiebesluit
Inspectie Gezondheidsbescherming, Keuringsdienst
van waren, afdeling productveiligheid
Postbus 2280
5202 CG 's Hertogenbosch
telefoon (0800) 0488
Keuringsinstanties
Keurmerkinstituut
Liftinstituut
Speelkeur
Det Norske Veritas
SGS
AIB-Vincotte
Aboma/Keboma

Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Spijkenisse
Breda
Ede

(010) 440 32 66
(020) 435 06 06
(020) 511 45 79
(010) 292 26 00
(0181) 69 33 33
(076) 571 22 88
(0318) 69 19 00

Inspecties
Informeer bij stichting CMO Groningen naar de
mogelijkheden.
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Literatuur

Adressen

Wettekst Attractiebesluit
Staatsblad 474, SDU-Uitgeverij, Den Haag, 1996,
telefoon (070) 378 98 80

CMO Groningen
Wegalaan 3-5, Postbus 2266
9704 CG Groningen
telefoon (050) 577 01 01, fax (050) 577 64 93
e-mail l.moithukshung@cmogroningen.nl
www.cmogroningen.nl

Europese normen
Nederlands Normalisatie Instituut, Delft,
telefoon (015) 269 03 90
Handboek veiligheid van speelgelegenheden
Stichting Consument en Veiligheid,
telefoon (020) 511 45 11

Colofon: Illustraties Jos Visser - vormgeving KragtVorm - oplage 200 -, informatie Letitia Moi Thuk Shung (CMO Groningen)

Inspectieboek Veiligheid van
speelgelegenheden
Speel op Safe, telefoon (0320) 23 43 23
Logboek Onderhoud Speelvoorzieningen
Bakker, P., PJ Partners, Rotterdam, 1996,
telefoon (010) 436 21 66

Stichting Partoer
Natalstraat 7, Postbus 298
8901 BB Leeuwarden
telefoon (058) 234 85 00, fax (058) 234 85 01
e-mail info@partoer.nl, www.partoer.nl
NUSO
(landelijke organisatie voor speeltuinwerk
en jeugdrecreatie)
Koningslaan 101, Postbus 19204
3501 DD Utrecht
telefoon (030) 254 48 80, fax (030) 254 50 88
e-mail info@nuso.nl, www.nuso.nl
Kinderen Voorrang
1e Nassaustraat 5
1052 BD Amsterdam
telefoon (020) 682 63 22, fax (020) 682 06 19
3VO
Huizenlaan 600, Postbus 423
1270 AK Huizen
telefoon (035) 526 27 37 / 524 88 99
Bureau Speelruimte
(Advies, onderzoek en ontwerp
voor de woonomgeving)
Soesterweg 9, Postbus 449
3800 AK Amersfoort
telefoon (033) 465 32 70, fax (033) 461 75 83
e-mail speelruimte@spidernet.nl

Deze uitgave kwam mede tot stand dank zij de
medewerking van de Vereniging Steunfuncties
Welzijn (VSW) en de provincie Groningen
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