
 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet of 
in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Speeltoestellen  Pagina 01/06 

Datum: 08-11-2022 Auteur: Melford Versie: 14.3 

 

Speel-/sporttoestellen 

Wet- en regelgeving 

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) 

NEN-EN 1176 (11-delig) Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen 

NEN-EN 1177 Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen - Bepaling 

van de kritische valhoogte 

Wet Algemene Productveiligheid (sporttoestellen) 

Bouwbesluit 

 

Toelichting 

Attractie- en speeltoestellen, toegankelijk voor publiek- en maatschappelijk gebruik voor 

binnen en buiten. In principe is de eigenaar/huurder van de grond onder het toestel 

verantwoordelijk voor de veiligheid. Soms wordt die verantwoordelijkheid overgedragen aan 

anderen (een school, speeltuin- of sportvereniging). 

 

Sporttoestellen 

Wetgeving rond sporttoestellen is afhankelijk van de locatie en positie van deze toestellen. In 

principe geldt voor sporttoestellen alleen het wettelijke kader van de Wet Algemene 

Productveiligheid. Tenzij sporttoestellen naast of tussen andere speeltoestellen op een 

publiek terrein staan. In dat geval kunnen ze door kinderen gezien worden als 

speeltoestellen. Deze situatie leidt ertoe dat deze sporttoestellen dan eveneens binnen de in 

dit hoofdstuk omschreven Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) vallen 

inclusief de bijbehorende veiligheidseisen. 

 

Vanuit het oogpunt van zorgplicht geldt uiteraard ook dat sporttoestellen in goede staat, 

goed onderhouden en veilig voor gebruik dienen te zijn. In dat kader zijn productcertificaten, 

keuringscertificaten, instructies op het toestel zelf en onderhoudsrapporten ook noodzakelijk 

om bewijslast van voldoen aan de veiligheidseisen aantoonbaar te maken. 

 

Voorschriften 

Speel- en attractietoestellen moeten voldoen aan de veiligheidseisen van het 

“Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen” (WAS). Het WAS is een uitvoeringsbesluit 

krachtens de Nederlandse Warenwet. In het WAS is vastgelegd dat speeltoestellen veilig 

geproduceerd en beheerd moeten worden.  

Het besluit is van toepassing op speeltoestellen die bestemd zijn voor publiekelijk- en 

maatschappelijk gebruik. Hieronder wordt verstaan: speeltoestellen en spelaanleidingen in 

het openbare gebied, zoals gemeentelijke speelplekken, schoolspeelplaatsen, 

kinderdagverblijven, gymzalen, speeltuinen bij speeltuinverenigingen, bij horeca, bij 

winkelcentra, enzovoorts. 
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Speel- en attractietoestellen mogen alleen in gebruik worden genomen wanneer deze een 

certificaat van goedkeuring hebben. Daarnaast dient het toestel jaarlijks gekeurd te worden 

door een aangewezen keuringsinstelling (AKI). Nieuw hierin is dat vanaf 1 januari 2022 ieder 

nieuw geleverd toestel voorzien moet zijn van een uniek nummer dat in het RAS systeem 

(Registratie Attractie- en Speeltoestellen) van de NVWA wordt opgenomen. Voor bestaande 

toestellen zal dit nummer toegekend en geregistreerd worden via de AKI tijdens de 

eerstvolgende periodieke keuring. Aan de hand van dit nummer kan (bv. tijdens 

evenementen) snel door een toezichthouder of inspecteur gecontroleerd worden of het 

aanwezige toestel geregistreerd en op dat moment voorzien is van een geldig 

keuringscertificaat. 

 

Ieder speeltoestel dient te worden voorzien van een logboek. Hierin worden de volgende 

onderwerpen bijgehouden: 

• keuringsrapporten of onderzoeksgegevens 

• certificaten van goedkeuring 

• informatie over onderhoud en ongevallen. 

 

Als een speeltoestel een certificaat van goedkeuring heeft, kan hiermee worden aangetoond 

dat het toestel voldoet aan het veiligheidsniveau in het Bouwbesluit. Het is 

aanbevelingswaardig om bestaande toestellen van vóór 1997, die niet zijn voorzien van een 

keurmerk, alsnog te laten keuren. 

De beheerder is verantwoordelijk voor de speeltoestellen en is dan ook verplicht te voldoen 

aan de wettelijke verplichtingen. Dat houdt onder andere in: 

• routinematige inspectie: visuele inspectie op gebroken of losgeraakte onderdelen, 

vervuiling van het toestel of ondergrond, vandalisme 

• functionele inspectie: een meer gedetailleerde inspectie waarbij o.a. gekeken wordt 

naar verbindingen, stabiliteit, beschadigingen aan toplagen, roestvorming, dikte van 

het bodemmateriaal, enz.  

Bovengenoemde inspecties worden ook wel zichtinspecties genoemd. De zichtinspecties moet 

de beheerder regelmatig uitvoeren. Er wordt gecontroleerd op bevestigingspunten, stabiliteit 

van de constructie, splinters bij houtdelen, scherpe randen, uitstekende delen, etc. 

Daarnaast bestaat nog een verplichte “grote inspectie”. 

 

Grote inspectie:  

Toestellen worden in hun totaliteit aan een grondige inspectie onderworpen conform NEN-EN 

1176 en NEN-EN 1177. Deze inspectie moet door een professioneel bedrijf worden uitgevoerd. 

Nadat de inspectie is afgerond, wordt per toestel een verslag opgesteld. In dit 

inspectieverslag staan de bevindingen, onderhoudsadvies en reparatievoorstellen.  

NEN-EN 1176 schrijft veiligheidsvoorschriften voor om veilige speeltoestellen te ontwikkelen, 

te bouwen, te plaatsen en te beheren. Met deze norm kan de veiligheid van een speeltoestel 
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worden aangetoond. Echter, met deze norm kan niet de onveiligheid worden aangetoond. 

Daarvoor dient er een risicoanalyse te worden opgesteld.  

 

Voor ieder specifiek toestel gelden specifieke inspectiepunten, mede afhankelijk van het 

gebruik van het toestel. Naast de jaarlijkse inspectie moeten de toestellen, voornamelijk 

gymtoestellen, worden gecontroleerd voordat deze gebruikt worden. Deze controle kan 

plaatsvinden door de docent of de verantwoordelijke op dat moment. 

 

NEN-EN 1177 wordt gebruikt voor de maximale valhoogtes van speeltoestellen en de daarbij 

behorende ondergrond. 

 

De maximale valhoogte van een speeltoestel is de hoogte waarbij het risico van een val 

aanvaardbaar wordt geacht. Dit in combinatie met de valdempende ondergrond. 

Valdempende ondergronden zijn belangrijk, omdat het nooit te vermijden valt dat een 

gebruiker van een toestel af kan vallen. Ondergronden moeten dan ook zo worden gekozen 

dat bij een val de gevolgen zo beperkt mogelijk zullen blijven. 

 

Voor een valhoogte tot maximaal 60 cm is geen valdempende ondergrond voorgeschreven. 

Voor een valhoogte tot maximaal 100 cm is gras een toegestane ondergrond. Voor grotere 

valhoogtes zijn diverse materialen toegestaan, zoals o.a.:  

• fijn grind en zand 

• boomschors 

• houtsnippers 

• rubber tegels 

• kunstgras 

• gietrubber. 

 

Bovenstaande wettelijke verplichtingen moeten worden vastgelegd en geregistreerd in een 

logboek. Per speeltoestel wordt een logboek aangelegd. In een logboek wordt onder andere 

vastgelegd: 

• toestelgegevens 

• onderhoud en reparaties 

• inspecties 

• ongevallen. 

 

In geval van een ongeval zal de verzekeringsmaatschappij nagaan of de beheerder adequaat 

heeft gehandeld. De verhuurder of eigenaar van een speeltoestel dient een ongeval altijd te 

melden via de NVWA. Blijkt dat de beheerder aantoonbaar in gebreke is, kan nalatig handelen 

worden verweten en daardoor de aansprakelijkheid bij de beheerder (persoonlijke 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet of 
in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Speeltoestellen  Pagina 04/06 

Datum: 08-11-2022 Auteur: Melford Versie: 14.3 

 

Speel-/sporttoestellen 

aansprakelijkheid) neergelegd worden. Tevens is het mogelijk dat een controle plaatsvindt 

door een controleambtenaar van de Voedsel- en Warenautoriteit. Deze ambtenaar beproeft 

en onderzoekt of het speeltoestel voldoet aan de wettelijke verplichtingen en onderzoekt de 

juistheid van registratie en beheer van de documenten. Zo kan het zijn dat de 

controleambtenaar het toestel afkeurt, verzoekt tot herstel binnen een gestelde termijn en 

het toestel buiten werking verklaart. Het is daarom van belang dat per speeltoestel een 

logboek wordt aangelegd en op de juiste wijze wordt gehanteerd en beheerd. 

 

Verhuur speeltoestellen 

Ook in geval van verhuur van speeltoestellen geldt er wet- en regelgeving. In de basis is de 

verhuurder verantwoordelijk voor het leveren en veilig plaatsen van het toestel volgens de 

nieuwe WAS versie 2021. Toestellen mogen niet worden geplaatst zonder toezicht van een 

deskundig persoon, dienen verankerd te zijn of zodanig geplaatst dat deze geen schade 

kunnen oplopen en mogen op die manier geen risico vormen voor de gebruikers.  

 

Het komt echter vaak voor dat de huurder een toestel afhaalt en zelf plaatst. Dat mag 

volgens de nieuwe WAS ook gebeuren, maar dan dient de verhuurder wel zorg te dragen voor 

een gedegen veiligheidsinstructie, een duidelijke instructiemap met daarin opbouw-, afbraak- 

en gebruikersinstructies én zorgt de verhuurder ervoor dat de benodigde materialen voor het 

verankeren en voorzien in valdemping worden meegeleverd. De huurder dient de instructies 

en ter beschikking gestelde middelen idealiter middels een akkoordverklaring te 

ondertekenen. Dit geeft inzicht in de borging van de instructie- en informatiestroom voor het 

veilige gebruik van het toestel. Aansprakelijkheid blijft te allen tijde gedeeltelijk toegewezen 

aan de verhuurder. Toezien op correcte nalevering van instructies en het gebruik van het 

materiaal valt onder medeverantwoordelijkheid van de verhuurder. 

 

Specifieke instructie valdempend materiaal 

De verplichting tot toepassing van valdempend materiaal is niet nieuw, maar wordt in de WAS 

versie 2021 wel extra benadrukt. Een speeltoestel dat op een verharde ondergrond wordt 

geplaatst, dient aan alle open zijden te zijn voorzien van valdempend materiaal. In geval van 

een springkussen zijn dit speciale- en goedgekeurde valmatten. Bij sommige toestellen 

zouden dit goedgekeurde vangnetten kunnen zijn. De eisen voor valdempend bodemmateriaal 

zijn vastgesteld in NEN-EN 1176 en NEN-EN1177. Voor iedere toepassing is een specifiek 

valdempend materiaal voorgeschreven; dit dient strikt in acht genomen en opgevolgd te 

worden. In geval van een valmat dient een “kritische valhoogte” bekend te zijn welke 

aangeeft welke valmat toegepast moet worden. Het bepalen van het aantal benodigde 

valmatten en de valzone waarin deze zich dienen te bevinden, is vastgelegd in NEN-EN14960. 

Daarbij maakt deze norm onderscheid tussen het wel of niet aanwezig zijn van een 

toezichthouder per toestel. 
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Naleving voorschriften 

De Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de handhaving van de veiligheid van 

speeltoestellen. Een speeltoestel moet voldoen aan het veiligheidsniveau dat is vereist in het 

Bouwbesluit. 

Een certificaat dat bij een nieuw te plaatsen speeltoestel wordt verstrekt of dat bij een 

gekeurd speeltoestel wordt verstrekt, heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Mits de 

adviezen van de keurende instantie, onderhoudsvoorschriften van de fabrikant en 

reparatieadviezen na inspectie worden opgevolgd. 

Het speeltoestel moet zijn voorzien van een goedkeuringskenmerk. Dit kenmerk moet 

duurzaam en goed leesbaar zijn uitgevoerd en op een duidelijk zichtbare plaats zijn 

bevestigd.  

Routinematige inspecties worden door de beheerder zelf uitgevoerd. Deze vinden plaats met 

een frequentie van dagelijks tot wekelijks. De frequentie van inspecteren is afhankelijk van 

het advies en instructies van de fabrikant van het speeltoestel en de gebruiksintensiteit. 

 

Functionele inspecties kunnen eveneens door de beheerder zelf worden uitgevoerd. De 

frequentie ligt tussen maandelijks tot één keer per kwartaal. Ook hierbij is een en ander 

afhankelijk van het advies en instructies van de fabrikant. 

Uitgebreide inspecties worden door een professioneel bedrijf uitgevoerd volgens de normen 

NEN-EN 1176 en 1177. De adviezen uit de rapportage na inspectie dienen zo spoedig mogelijk 

te worden opgevolgd. Vervolgens vindt onderhoud na of tijdens inspectie of tijdens een 

onderhoudsrondgang plaats. Het is raadzaam om de onderhoudshandelingen te registreren of 

te rapporteren.  

 

Reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd na een schademelding bij de beheerder of na 

inspectie. Reparatiewerk dient zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd om de veiligheid 

van het speeltoestel te kunnen waarborgen. Daarvoor is het van belang om de juiste 

materialen en onderdelen toe te passen.  

  

Documenten 

- Keuringskenmerk aanwezig op het toestel. 

- Keuringscertificaat of kwaliteitsverklaring van de fabrikant behorend bij het 

keuringskenmerk. 

- Gebruiksaanwijzingen, inclusief gebruikersinstructies, inspectie- en onderhoudspunten. 

- Inspectierapportage. 

- Onderhoudshandelingen of –rapportage. 

- Logboek per toestel. 
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Opmerkingen 

Adviezen en opmerkingen uit de inspectierapportages en keuringsrapporten dienen zo spoedig 

mogelijk te worden opgevolgd. Dit voorkomt vervolgschade of nog erger: ongevallen met het 

speeltoestel. 

Een keuring van de Voedsel- en Warenautoriteit kan bij achterstallig onderhoud of geen 

registratie van onderhoud en inspectie, afkeuring of buitengebruik stellen van het 

speeltoestel tot gevolg hebben. 


