
Meer lezen over dit onderwerp? Ga naar:
• www.nvwa.nl 
• www.springzaad.nl
• www.speelom.be 
• www.speelnatuur.nl

Keuringen en inspecties
Voor speeltoestellen en speelaanleidingen zijn verschillende keuringen en inspecties nodig 
Zie hieronder meer uitleg over de keuringen en inspecties. 

Logboek met veiligheidsplan
Naast een keuring en inspectie is het is wenselijk om een logboek bij te houden met 
daarin een onderhouds- en veiligheidsplan. In het logboek beschrijf je de speelplek met 
foto’s en tekeningen, mogelijke gevaren en onderhoudsvoorschriften. Het veiligheidsplan 
bestaat uit de visie, taakverdeling, financiën en een jaarplanning met inspecties. Zo kan je 
aantonen dat de veiligheid zo goed als mogelijk gewaarborgd is.

Wetgeving
Op speeltoestellen is de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) van toepas-
sing. Voor een speelaanleiding bestaat er alleen een zorgplicht. Controles worden uitge-
voerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en verder is er een Europe-
se norm (EN 1176) van toepassing, maar die is niet verplicht.

Speeltoestel of speelaanleiding?
Een speeltoestel is doelbewust geplaatst in een constructie en nodigt duidelijk uit 
tot spelen. Een speelaanleiding is een natuurlijk object dat bedoeld is om tot spe-
len aan te zetten, zoals een omgevallen boom.

Speeltoestel
Verplichte keuring en certificering door AKI. 
bij goedkeuring voldoe je aan de WAS wet (zie 
onderstaand kader ‘wetten’)

• Inspectie is verplicht: wekelijks op losgeraakte 
of kapotte onderdelen. Maandelijks tot 1 keer 
per kwartaal een gedetailleerde inspectie (op 
stabiliteit, roest, etc.) en 1 keer per jaar een 
verplichte grondige inspectie.

Speelaanleiding
Een keuring is niet verplicht, maar de ontwerper 
kan helpen met het maken van een risico-analyse 
(risicoschatting, evaluatie en risicoverlaging)

• Inspectie is wenselijk: zie de omschrijving bij 
inspectie van speeltoestellen.

Regelgeving omtrent risicovol spelen
Speelplekken op groene schoolpleinen nodigen kinderen uit tot risicovolle spellen, zoals klimmen 
en balanceren op een boomstam. Maar wat is er nodig om een speelplek toch zo veilig mogelijk te 
houden? En hoe zit het eigenlijk met de regelgeving? Hier hebben we de wettelijke verplichtingen 
en regelgeving voor groene schoolpleinen op een rijtje gezet, zodat je precies weet waar je aan toe 
bent.


