nota

Nieuw Koninklijk Besluit op speelterreinen
Een speelterrein is elk terrein waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of
jongeren gebruikt wordt om te spelen. Onder speeltoestel wordt verstaan een toestel waarbij
uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de eigen menselijke energie om erop te spelen
(klimrek, gocarts, waterfietsen, glijbanen,…).
Als uitbater van een speelterrein ben je altijd verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. De
wetgeving zegt dat een uitbater de verantwoordelijke of beheerder van het speelterrein is.
Een uitbater moet zorgen voor:

1.
Een veilig speelterrein met voldoende ruimte rond de speeltoestellen, het
“vallen” voorkomen bij hoge speeltoestellen, een geschikte ondergrond voorzien
•
•

•

•

2.
•
•
•
•
•
•

3.
•
•
•

Er is voldoende afstand tussen de speeltoestellen onderling en tussen de speeltoestellen
en de omringende bomen en banken. De minimum ruimte die je moet voorzien tussen 2
toestellen is 1,50 m.
Zorg voor een vrije valruimte (ruimte rond het speeltoestel om te kunnen vallen),
afhankelijk van de valhoogte van het toestel (hoogte vanwaar het kind nog een steunvlak
heeft, loodrecht tot op de grond). Voorzie evenveel plaats rond het toestel als de
valhoogte van het toestel, minimaal 1,50 m.
Het soort ondergrond en de afmetingen van de valdempende ondergrond zijn
verschillend naargelang de valhoogte van het toestel. Steen, tegels, asfalt, beton of harde
aarde kunnen enkel voor een maximum valhoogte van 60 cm. Losse aarde of gras voor
een valhoogte van maximum 1 m. Vanaf 1 m gebruik je best houtsnippers, boomschors,
grof rivierzand zonder klei, gewassen parelgrind of rubberen tegels en matten.
De grond onder de speeltoestellen is schokdempend (gras, zand, boomschors, rubberen
tegels).

Veilige speeltoestellen
De speeltoestellen staan stabiel en kunnen niet omvallen
Hoge speeltoestellen hebben een reling of balustrade
Kettingen en touwen zijn stevig, zonder roest, niet uitgerafeld, niet versleten.
Er zijn geen splinters, verroeste onderdelen of uitsteeksels
De grond onder de speeltoestellen is schokdempend.
De bewegende of draaiende delen zijn voldoende afgeschermd zodat kinderen hun handen
of voeten niet kunnen pletten.

Regelmatig onderhoud
Regelmatig nazicht: het inspecteren van het terrein en de toestellen. Hierbij let je vooral
op rondzwervend vuil, vandalisme, slijtage, … .
Onderhoud: het inspecteren in detail. De stabiliteit van de speeltoestellen, de werking en
de verbindingen zijn belangrijk. Je kan de toestellen ook smeren of de ondergrond
aanvullen
Periodieke controle: het speelterrein volledig en grondig bekijken. Hou rekening met
rottend hout, funderingen, verfbeurten, vervangen van afgesleten onderdelen, verplaatsen
van toestellen.

4.
•
•
•

Een uithangbord met naam en adres van de uitbater
Je bent verplicht om naam en adres uit te hangen.
Elk speeltoestel moet voorzien zijn van een apart en uniek nummer.
Borden zoals “Gebruik op eigen risico” of iets dergelijks zijn verboden.

5.
Het
opstellen
preventiemaatregelen
onderhoudsschema
•

•
•

6.
•

van
en

de
het

risicoanalyse,
maken
van

het
een

nemen
van
inspectie-en

Een risicoanalyse bestaat uit het vaststellen van de gevaren en risico’s voor de gebruikers
of begeleiders en het evalueren van de risico’s. Hou rekening met gevaren veroorzaakt
door het slecht plaatsen van een speeltoestel, slecht onderhoud van het terrein,
onvoldoende informeren van de gebruikers, slechte bodembedekking, rondslingerend
materiaal en gevaar voor vallen, botsen, snijden, beklemming, … .
Na de risicoanalyse moet je de nodige preventiemaatregelen nemen om de opgespoorde
gevaren en risico’s te verwijderen. Dit kan gaan om technische maatregelen,
organisatorische maatregelen, toezicht of informatieverstrekking.
Je zorgt als uitbater ook voor inspectie, onderhoud en herstellingen. In een inspectie en
onderhoudsschema staat een planning voor het regelmatig nazicht, het onderhoud en de
periodieke controles

melden van ernstige incidenten en ongevallen
Je moet elk ongeval met dodelijke afloop of met blijvend letsel dat op jouw speelterrein
gebeurt, melden aan het ministerie van Economische zaken.

Wanneer moet nu alles in orde zijn?
Moest al lang in orde zijn: uithangborden en waarschuwingsborden, nummers op de
speeltoestellen, bordjes in de stijl van “gebruik op eigen risico” verwijderen.
Tegen 1 oktober 2001: planning en programma opstellen over de uitvoering van een
risicoanalyse.
Tegen 1 januari 2002: een risicoanalyse maken, de nodige preventiemaatregelen nemen,
inspectie en onderhoudschema opstellen.
Tegen 1 juli 2003: het speelterrein is volledig in orde.

Waar vind je meer informatie?
•

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een handboek gemaakt voor een vlotte
interpretatie van het Koninklijk Besluit.

•

Speelom vzw ijvert voor een veilige speelomgeving en organiseert hiervoor vormings-en
informatieprogramma’s.
Ministerie van Economische Zaken
Koning AlbertII-laan 16
1000 Brussel
Tel. 02/206.49.08
safety.prod@mineco.fgov.be

Speelom vzw
Vijverlaan 53
2610 Wilrijk
Tel. 02/821.06.02
Speelom@vvj.be

Websites met meer en uitgebreide informatie:
http://www.recreabel.be
http://www.vig.be

http://www.speelom.be
http://mineco.fgov.be

Op het Nationaal Secretariaat van Scouts en gidsen Vlaanderen is Ruth
Bosmans het aanspreekpunt. Contact nemen kan per telefoon 03 231 16 20
of per e-mail bestuurszaken@scoutsengidsenvlaanderen.be
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